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Sammanfattning 

 

Titel Varumärkesvärde ur två perspektiv – en gap-analys av 

försäkringsbranschen 

Kurs/ämne Företagsekonomi C, Kandidatuppsats 15 hp, Marknadsföring 

Författare Ulf Gladh och Martin Rustas 

Handledare Lars Vigerland  

Nyckelord Varumärkesvärde, upplevd kvalité, försäkringsbranschen 

Syfte  Syftet med denna studie är undersöka samt analysera hur 

försäkringsbolagen arbetar med att skapa värde samt förtroende för sina 

varumärken för att sedan jämföra om konsumenterna uppfattar 

varumärkena som företagen eftersträvar. 

Metod  Undersökningen är en gap-analys av både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär innehållande både intervjuer med försäkringsföretagen samt en 

enkätundersökning gjord på konsumenterna. Studien har utvecklats 

genom analytisk induktion.  

Empiri  Består av intervjuer med representanter från försäkringsbolagen samt 

enkätsvar från 99 konsumenter. 

Slutsats  Utifrån studien kan slutsatsen dras att försäkringsbranschen är unik i 

sitt slag då en svårighet samt komplexitet är uppenbar gällande att 

förmedla ett helhetsintryck till konsumenten som i sin tur skall 

frambringa ett varumärkesvärde till företaget. Att skapa ett högt 

varumärkesvärde genom god marknadsföring där det upprätthålls en 

god kongruens mellan företagens eftersträvan såväl konsumenternas 

uppfattning, är enligt forskarna komplicerat då avsaknaden av upplevd 

kvalitet påverkar helheten. 
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Abstract 

 

Title  Two perspectives on brand equity – a gap analysis of the insurance 

industry 

Course Economics C, Bachelor Essay 15 credits, Marketing 

Authors Ulf Gladh and Martin Rustas 

Tutors  Lars Vigerland 

Keywords Brand equity, Percieved quality, Insurance industry 

Aim The purpose of this study is to examine and analyze how insurance 

companies work to create value and confidence in their brands and then 

compare whether consumers perceive brands as companies seek.  

Method The study is a gap analysis of both qualitative and quantitative in 

nature containing both interviews with insurance companies and a 

survey carried out on consumers. The study has been developed by 

analytical induction. 

Data  Consists of interviews with representatives from the insurance 

companies and survey responses from 99 consumers. 

Conclusion  From the study it can be concluded that the insurance industry is 

unique in its kind as a difficulty and complexity is obviously applicable 

to convey an overall impression to the consumer, which in turn will 

produce a brand value to the company. Creating a high brand value 

through good marketing where it maintained a good congruence 

between firms striving and consumer perception, is according to the 

scientists complicated because the lack of perceived quality affects the 

the big picture. 
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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta stor tacksamhet till vår handledare Lars Vigerland, genom givande 

konsultering och rådgivning har Vigerland bidragit till genomförandet av denna studie.  

Vidare vill vi tacka respektive representant från försäkringsbolagen: Mikael Hellman, 

nordisk marknadschef, IF samt Niklas Sverin, Projektledare på 

Kommunikationsavdelningen, Länsförsäkringar AB för deras samarbete samt att de tagit sig 

tid för intervjuer. 

Slutligen en ödmjuk tacksamhet mot de respondenter som tagit sig tid att svara på 

enkätundersökningen. 
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1 Bakgrund 

I detta kapitel vill forskarna ge läsaren en bakgrund och inblick i det fenomen som denna 

studie undersöker. Bakgrunden leder vidare till en problemdiskussion gällande det unika 

med den bransch som fenomenet applicerats på. Kapitlet avslutas med att beskriva studiens 

syfte, frågeställning samt de avgränsningar som gäller. 

1.1 Varumärken 

Varumärkesgurun David A. Aaker (1991, s. 7) definierar ett varumärke som ett utmärkande 

namn och/eller symbol, exempelvis en logotyp eller design, som identifierar och skiljer en 

produkt/tjänst från konkurrenters. Aaker fortsätter att beskriva att varumärken sänder 

signaler till både konsumenter och konkurrenter om ursprunget på produkten eller tjänsten 

och är ett sätt att skilja sig från andra liknande produkter. Varumärken ger också en 

uppfattning om kvalité (kan vara både bra och dåligt) och ger en bild av företaget bakom 

varumärket.  

 

Campbell (2008) förklara i sin artikel hur varumärken dagligen påverkar konsumenter. Varje 

dag gör vi aktiva val vid köpbeslut, det kan handla om vilken mat vi köper eller vilket café 

vi köper vårt kaffe vid. Han menar att konsumenter är beredda att betala extra för att få 

produkter från varumärken som vi litar på från butiken som signalerar kvalité. Exempelvis 

så skriver han att han varje dag går förbi ett antal caféer för att köpa sitt kaffe från ett 

speciellt café. Kaffe och mat är handelsvaror men enligt Campbell så har framgångsrika 

företag byggt upp ett starkt värde kring sina varumärken och dessa produkter. Detta värde 

grundar sig i en unik insikt i vad konsumenterna efterfrågar och önskar och genom denna 

process så skapar de värde för konsumenter och samtidigt för sina aktieägare. 

Campbell försöker förklara vilken inverkan varumärken har på konsumenter. Han menar att 

konsumenter styrs mer av varumärken och den exponering av varumärken än vad 

konsumenter själva anar.  Campbell riktar i artikeln skarp kritik mot att försäkringsföretag 

inte lägger tillräckligt med resurser på att utveckla sina varumärken. Han menar att de måste 

koppla varumärkena till värderingar och löften, som givetvis skall hållas fast vid. Utan dessa 

värderingar och löften har kunden inget annat att luta sig emot vid köpbeslutet än ett pris 

som i sig inte säger någonting.  

 

Morrison och Crane (2007) menar att eftersom tjänsteföretag säljer tjänster, som inte går att 

känna och klämma på, blir det uppskattade värdet på produkten extra viktigt. Många som 
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köper immateriella produkter, såsom tjänster, behöver inte alltid använda dem. I och med 

detta bygger konsumentens uppfattning om värdet på tjänsten på emotionella och psykiska 

faktorer, så som trygghet och förtroende. De menar att dessa emotionella och psykiska 

faktorer är minst lika viktiga som tjänsten i sig för att skapa en positiv uppfattning om 

varumärket. Från företagens sida kan man bygga upp detta, av konsumenten, uppfattade 

värde på tjänsten genom att få företagets varumärke att förknippas med sådant som 

konsumenten eftersträvar. 

1.2 Trygghet  

”Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en 

trafikolycka eller för brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. 

Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Men med 

försäkring kan man skydda sig ekonomiskt.”  (Svensk Försäkring, 2012, s. 3) 

Så skriver Svensk Försäkring om idén med försäkringar. Försäkringar i allmänhet är starkt 

sammankopplade med ordet trygghet. Som konsument handlar det om att känna en 

ekonomisk trygghet om man exempelvis skulle råka ut för en brand i hemmet och stå utan 

bostad, vara inblandad i en bilkrock och få bilen förstörd, vara med om en olycka som leder 

till ofrivillig frånvaro från jobb etc. Skulle detta ske så finns en ”trygghet” där att man som 

konsument i alla fall kan bli ekonomiskt kompenserad för vad man råkat ut för. (Svensk 

Försäkring, 2012) 

Som denna studies forskare ser det, är det ur företagens synvinkel är det viktigt att man 

bygger upp varumärket och får konsumenterna att associera företaget med trygghet och 

tillförlitlighet och på så sätt skapar förtroende för varumärket. I och med att det i 

skadeförsäkringsbranschen tecknas skadeförsäkringspremier på över 66 miljarder kr per år 

kan varumärket och vad varumärket associeras med bli en avgörande faktor i den hårda 

konkurrenssituationen. 

1.3 Varumärkesförtroende  

Chang (2006) beskriver i sin studie varumärkesförtroende som konsumentens grad av tillit 

till kvalité på varumärkets produkter eller tjänster. Vidare beskriver han att förtroendet i 

relationsutbytet mellan konsument och företag är ett resultat av en tillit till företaget och 

säljaren. Denna tillit är i sig ett resultat av kompetens, välvilja och 

problemlösningsfärdighet. Varumärkesförtroendet påverkar i slutändan konsumentens 

intentioner vid köpbeslut och i vilken grad konsumenten rekommenderar varumärket till 

andra. Chang (2006) påpekar i sin studie hur viktigt det är att tjänsteföretag, i Changs fall 
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försäkringsbolag, arbetar för att utveckla sina varumärken. Genom att utveckla varumärket 

och skapa en relation med konsumenterna skapas en starkare vilja att handla och som i sin 

tur leder till lojalitet. Han menar att det är av största vikt att försäkringsbolag lägger fokus på 

att bygga på varumärkesförtroende för att utveckla lojalitet till varumärket.  

 

Enligt Tsai (2011) är det första steget för att maximera nyttan av marknadsföringen av ett 

tjänstevarumärke är att bygga en relationsgrund. Denna relationsgrund består av 

tillfredställelse av bl. a. utilitaristiska attribut, affektiva egenskaper, byteskostnader, 

förtroende, en eftersträvan att vara unikt och förknippas med glädje.  Konsumenterna ska ha 

en positiv inställning till varumärket redan innan köpet men även under och efter köpet. I 

och med att konsumenterna inte enbart kommer i kontakt med varumärket vid ett köp av 

produkten utan även vid alla typer av dynamiskt utbyte och i sociala sammanhang är det 

viktigt att en positiv relationsgrund är uppbyggd. Genom samtal, personlig kontakt och 

symbolik blir lojala kunder ambassadörer för varumärket och hjälper på så sätt till med att 

främja varumärket och då de talar gott om det för andra. Detta i sin tur leder till en stark och 

långvarig varumärkeslojalitet. Just detta är även något som Morrison och Crane (2007) 

diskuterar och de har en liknande syn på hur företag kan maximera sin marknadsföring.  

 

O’Shaughnessy och Jackson O’Shaughnessy (2003) skriver att förtroende och känslor är 

grunden till lojalitet. Däremot menar det att man inte är lojal mot ett varumärke bara för att 

man vanligtvis köper ett visst varumärke, då alla ”vaneköp” görs med grund av förtroende 

och känslor. Samtidigt menar de att just blandningen av förtroende och känslor kopplade till 

ett varumärke är den starkaste barriären mot att konsumenter ska byta varumärke vid 

rekommendationer. Även enligt O’Shaughnessy och Jackson O’Shaughnessy (2003) är det 

viktigt att företag bygger upp ett förtroende och skapar positiva associationer till 

varumärket, inte enbart för att det skapar en grund för en större kundbas och lojalare kunder 

utan även för att det faktiskt kan leda till rekommendationer mellan konsumenter, så kallad 

word-of-mouth. De menar att lojala kunder som har en positiv uppfattning om varumärket 

blir ambassadörer för varumärket och talar gott om det och på så sätt hjälper till att sprida 

den goda, positiva bilden om varumärket och företaget. 

 

Dall’Olmo Riley och de Chernatony (2000) påpekar i sin studie om tjänstevarumärken att 

relationerna mellan företaget och dess anställda är en grund i tjänstevarumärken och att den 

relationen är den som senare förs vidare till konsumenterna via interaktioner mellan 

exempelvis säljare/servicepersonal och kund. Trygghet och förtroende för varumärket är 
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något som byggs i relationen mellan dessa parter och Dall’Omlo Riley och de Chernatony 

påpekar vikten av förtroende vid hantering av tjänster där konsumenten kan ha svårt att 

jämföra andra alternativ. Det svåra med jämförelsen av alternativ uppstår i och med att 

konsumenter ofta inte behöver använda tjänsten och därför får svårt att utvärdera tjänsten i 

sig. I studien menar de att en förtroendegivande relation kan hjälpa till att minska 

konsumentens upplevda risk samtidigt som den höjer känslan av kvalité och ger en 

uppfattning om att deras förväntningar kommer att uppnås. 

1.4 Problemdiskussion 

På en hårt konkurrerande marknad kan ett starkt varumärke vara en avgörande 

konkurrensfördel och ett sätt att skilja sig från mängden. Varumärket och relationen till 

konsumenterna blir än viktigare på en marknad där det säljs tjänster, som tidigare beskrivet 

går det inte att klämma och känna på en tjänst och det blir därför extra viktigt att bygga upp 

det uppskattade värdet på produkten.(Morrison & Crane, 2007)  

Genom att bygga på relationen och på så sätt skapa förtroende till varumärket kan företagen 

skaffa sig en konkurrensfördel på en marknad där konsumenterna kan ha svårt att skilja på 

de olika alternativen. (Dall'Olmo Riley & de Chernatony, 2000) 

 

Tidigare studier gjorda av bland annat Chang (2006) och Dall’Olmo Riley och de 

Chernatony (2000) betonar vikten av att tjänsteföretag arbetar hårt med sina varumärken för 

att skapa värde och ett förtroende för varumärket och på så sätt får en relation till 

konsumenterna som på sikt skapar varumärkeslojalitet. Samtidigt menar Chang (2006) att 

tjänsteföretagen är alldeles för dåliga på det, något som även Morrison och Crane (2007) 

samt Campbell (2008) håller med om och skriver om i sina artiklar.  

 

Det som är unikt och gör just försäkringsbranschen så intressant är att de säljer tjänster som 

konsumenter egentligen inte vill ha. I grund och botten vill ingen behöva köpa sig en 

försäkring för att skydda sig mot olyckor då ingen vill bli drabbad av en olycka. Men ändå 

så köper konsumenterna försäkringar utifall olyckan väl skulle vara framme kan det bli 

extremt kostsamt att inte ha tecknat en försäkring. Som tidigare beskrivits kan det vara svårt 

att skapa sig en uppfattning om kvalité på tjänstebolags tjänster. En teleoperatörs tjänst kan 

konsumenten utvärdera på flera sätt då den konsumeras dagligen, exempelvis kan 

konsumenten skapa sig en uppfattning om hur signalstyrkan och täckningsgraden är och lite 

beroende på hur ofta fakturering sker kan konsumenten utvärdera kostnaden för 

användandet. När det gäller just försäkringsbolags tjänster, försäkringen, blir det svårare i 
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och med att större delen av de som tecknar en försäkring aldrig behöver använda den och på 

så sätt aldrig får en chans att utvärdera tjänstens kvalité. Konsumenten kan inte utvärdera 

kostnaden för användandet på samma sätt som vid många andra tjänster då tjänsten i det 

allra flesta fall faktiskt aldrig konsumeras. Det enda som konsumenten egentligen då har att 

gå på är vad varumärket står för och vad det säger konsumenten. Med andra ord blir det 

extra viktigt för företagen att vara skapa värde för, samt tydlighet med vad deras varumärke 

står för och förmedla det så att det når ut till konsumenterna. 

 

Denna studie bidrar till mer empiri och forskning kring tjänsteföretags varumärken och om 

konusmentsyn på varumärken.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur några stora svenska försäkringsbolag arbetar 

med sina varumärken för att skapa värde och förtroende till dem samt undersöka om de 

faktiskt når ut till konsumenterna och på så sätt förankrar det företaget vill att varumärket 

ska förknippas med. 

1.5 Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur försäkringsbolag arbetar med att 

skapa värde och förtroende för sina varumärken för att sedan jämföra om konsumenterna 

uppfattar varumärkena som företagen eftersträvar. 

 

Frågeställning: 

Hur skapar företagen värde och förtroende för sina varumärken och hur väl stämmer det 

överens med konsumenternas perspektiv? 

1.6 Avgränsningar 

 Forskarna har valt att avgränsa undersökningen till enbart skadeförsäkringar. Detta 

för att enligt den senaste undersökningen som Statistiska Centralbyrån (2009, s. 74) 

genomfört så hade 97 % av svenska hushåll en hem- och villaförsäkring. Just det att 

en så stor andel av den svenska befolkningen har en skadeförsäkring, i form av en 

hem- och villaförsäkring, är anledningen till avgränsningen. Forskarna antar därför 

att det är vanligare för gemene man att få kontakt med försäkringsbolagen via 

skadeförsäkringar än via livförsäkringar.  

 Forskarna har valt att avgränsa sig till att fokusera på premieintäkter. Detta för en 

enklare överblick och rangordning av företagen. 
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 Undersökningen kommer inte att behandla hur företagen förmedlar respektive 

varumärke utan endast om kommunikationen nått fram till konsumenterna. Detta då 

forskarna anser att det tillhör ett annat forskningsområde.  
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2 Formalia 

I detta kapitel vill forskarna ge läsaren en möjlighet att få en överblick av den bransch som 

studien applicerats på. Kapitlet innehåller information berörande branschen som helhet 

men även lite kort information om de två studerade företagen. 

2.1 Försäkringsbranschen 

Enligt Svensk Försäkring (2012 I), som är försäkringsföretagens branschorganisation, finns 

det idag omkring 440 registrerade försäkringsföretag på den svenska marknaden. Denna 

bransch som år 2011 genererade omkring 270 miljarder kr i försäkringspremieinkomster, 

bidrar med cirka 1 procent till Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätter strax 

över 20 000 personer. (Svensk Försäkring, 2012, s. 15) 

2.2 Försäkringar 

Definition av en försäkringspremie enligt Nationalencyklopedin ”… premie, i regel 

förskottsvis erlagd avgift för försäkringsskydd av visst slag under viss tid, vanligen ett år.”  

(Nationalencyklopedin, -) 

En försäkringspremie är med andra ord den avgift konsumenten betalar för att kunna bli 

ersatt vid en eventuell olycka. Försäkringsbranschen delas upp i två områden, livförsäkring 

och skadeförsäkring. Det som tillhör området skadeförsäkringar är motor-, företag och 

fastighets-, hem och villa-, trafik-, sjuk och olycksfalls-, husdjurs-, samt övriga försäkringar 

och inom detta område uppgick den sammanlagda premieinkomsten till nästan 66 miljarder 

kr år 2011. Här är det fyra företag som tillsammans har 79 % av marknaden. Dessa är, i 

storleksordning, Länsförsäkringar (29 % av total marknad inom området), If 

Skadeförsäkring (19 %), Trygg Hansa (16 %) samt Folksam (15 %).  (Svensk Försäkring, 

2012, ss. 15-19) 

 

Det som ingår i området livförsäkring är tjänstepension (fond och övrigt), privatförsäkring 

(fond och övrigt) samt kapitalförsäkring (fond och övrigt).  Områdets premieinkomst år 

2011 uppgick till 207 miljarder kr och här är det en jämnare fördelning av marknaden 

mellan företagen. De fem största har tillsammans 52 % av marknaden och de är, i 

storleksordning inom området, Skandia (13 %), Alecta (12 %), SEB Trygg Liv (9 %), 

Folksam (9 %) samt AMF Pension (9 %). (Svensk Försäkring, 2012 II) 
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2.3 Skadeförsäkringar 

Skadeförsäkringarna, som vanligtvis gäller för ett år, skall täcka skador på egendom och 

betalar skadestånd till tredje man.  

Fördelningen gällande premieintäkter inom skadeförsäkringar ser ut enligt figur 1 nedan. 

 

En anledning till att trafikförsäkringen är en så stor andel är för att alla fordon som inte är 

avställda måste täckas av en trafikförsäkring.  (Transportstyrelsen, 2012)  

Att hem och villaförsäkringar står för en så pass stor del kan delvis förklaras av att många 

banker har krav på att du måste teckna en sådan försäkring för att kunna ta ett lån vid köp av 

hus. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste rapport från 2009 så hade 97 % av 

svenskarna någon typ av hem- och villaförsäkring, vilket var en ökning med 5 

procentenheter.  (Statistiska Centralbyrån, 2009, s. 74)  

Med andra ord är den stora anledningen till den höga premieinkomsten inom detta fält att 

antalet hem och villaförsäkringar stiger kraftigt för varje år.  

Under 2010 såldes det drygt 5,9 miljoner motor- och trafikförsäkringar, 20 miljoner sjuk- 

och olycksfallsförsäkringar och år 2011 såldes 4,7 miljoner hem och villaförsäkringar i 

Sverige. (Svensk Försäkring, 2012, ss. 6-8) 

Det blir sammanlagt strax över 30 miljoner försäkringar som ska förnyas varje år och då är 3 

kategorier inte inräknade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1 Andel av premieintäkter för skadeförsäkringar år 2011 (Svensk 

Försäkring, 2012 II) 
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Företagsurval 

Länsförsäkringar: 

Deras historia börjar år 1801 då det första lokala försäkringsbolaget bildades. 

(Länsförsäkringar, 2012 II) 

Bolaget består av sammanlagt 23 stycken olika kundägda länsföretag som tillsammans 

bildar företaget Länsförsäkringar AB. Detta koncept är en gammal metod som går ut på att 

de olika delarna är starka och självständiga för att gemensamt bli något stort och 

framgångsrikt. Länsförsäkringar AB är den enda försäkringsgruppen som ägs av kunderna 

och har sina olika delar lokalt förankrade. (Länsförsäkringar, 2012 I) 

Länsförsäkringar AB har idag 29 % av den totala skadeförsäkringsmarknaden och är därmed 

det största försäkringsbolaget inom området.  (Svensk Försäkring, 2012, ss. 15-19) 

 

IF Skadeförsäkringar: 

I Sverige har If Skadeförsäkringar (hädanefter benämnt If) de 19 % av den totala 

skadeförsäkringsmarknaden vilket ger dem andraplatsen efter ledade Länsförsäkringar. 

(Svensk Försäkring, 2012, ss. 15-19) 

Bolaget bildades år 1999 efter en sammanslagning av svenska Skandia och norska 

Storebrands och detta gör dem till en relativt ny aktör men de har en historia som sträcker 

sig bakåt till 1767 då en så kallad UNI försäkring skrevs på av Christian VII, kung av 

Danmark-Norge. Detta gör IF till ett väl rotat försäkringsbolag på marknaden. (If, 2012) 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel vill forskarna ge läsaren en inblick i den teoretiska referensram som ligger 

till grund för studien. De två teorierna ”The brand value chain” samt ”Varumärkesvärde” 

presenteras här på ett djupare plan. Efter presentationen av respektive teori argumenterar 

forskarna om varför denna teori har valts och hur de appliceras på fenomenet. 

3.1 The brand value chain 

De immateriella tillgångarna i form av värdet i ett företags varumärke är bland det mest 

värdefulla för att bli ett framgångsrikt företag. Därav är det ytterst viktigt att kunna hantera 

samt maximera varumärkets värde. Det som är viktigt gällande värdet är att det måste kunna 

mätas och för att möjliggöra detta är användandet av ett system den lönsammaste lösningen. 

Förståelse för hur värde skapas är nödvändigt och avgörande för hur effektivt systemet är. 

(Keller & Lehman, 2003) 

 

 Enligt Keller och Lehman (2003) är the brand value chain ett strukturerat tillvägagångssätt 

för att bedöma grunden, resultatet samt på vilket sätt marknadsföring leder till ett 

varumärkes värde. Detta system underlättar för ledningen att se, spåra samt planera alla 

delar av processen som skapar värde i ett varumärke. Inom organisationer är det många 

individer och poster som individuellt arbetar i strävan efter ökat värde i varumärket. Det kan 

således vara svårt för en ledning kontrollera alla delarna och därför är the brand value chain, 

enligt Keller och Lehman, ett utmärkt system.  Det ger en god förståelse för hur 

investeringar genom hela processen i marknadsföringen leder till lönsamhet samt ett starkt 

varumärke. 

The brand value chain baseras på ett antal grundläggande premisser: 

Starten av kedjan börjar när investeringen i marknadsföringen sker, när företaget väljer ut 

sin kundgrupp. Nästa steg är att man som marknadsförare antar att kundens tankesätt 

förändras som ett resultat av marknadsföringen, frågan är bara hur. Det förändrade 

tankesättet förmodas leda till hur själva varumärket presterar då den samlade effekten av 

hur, när samt hur mycket konsumenten handlar avgör värdet. Slutligen har varumärket fått 

sitt värde på marknaden, men det som dolt genomsyrar hela systemet är det slutliga målet 

vilket är varumärkets värde i konsumenternas tankar eftersom det är det värdet som 

verkligen leder till ökad lönsamhet för företaget.  (Keller & Lehman, 2003) 
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Investering i marknadsföringsprogram: Här hamnar alla investeringar som leder till ökat 

värde i varumärket. Exempelvis forskning, produktutveckling samt design men även 

områden som personal och PR. (Keller & Lehman, 2003) 

 

Multiplikator för programkvalitet: De tidigare investeringarna behöver nödvändigtvis inte 

garantera ökat värde, dess förmåga att öka beror på olika faktorer. Exempelvis kvalitet, hur 

pass effektiv påverkan marknadsföringen har på konsumenter. (Keller & Lehman, 2003) 

 

Kundens tankesätt: Handlar om allting från förväntningar, upplevelser, känslor, attityder 

mm. Hur har marknadsföringen påverkat kundernas tankebanor? Har varumärket uppfattats 

på rätt sätt, är det något som ofta dyker upp i deras medvetande? Associerar man 

produkterna till varumärket och är det i positiv bemärkelse? Tillgodoser varumärket allas 

behov? Det finns fem mätbara variabler som kan avslöja värde: varumärkesmedvetenhet, 

associering, attityd, aktivitet samt hur fäst kunderna blivit vid varumärket. Dessa fem 

variabler bildar tillsammans ett värde. (Keller & Lehman, 2003) 

 

Figur 2"The brand value chain” är en modell som visar hur företagen bör arbeta för att nå högsta möjliga värde i sitt varumärke. 

Den visar hela processen i skapande av värde från början till slut.  (Keller & Lehman, 2003) 
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Multiplikator för marknadens villkor: Framgång hos konsumenter behöver inte leda till 

framgång på marknaden på grund av kontextuella faktorer. Externa faktorer kan i hög grad 

påverka. Exempelvis kan konkurrenter ha en effektivare marknadsföring eller så lyckas 

säljare inom det egna ledet inte lyfta fram varumärket. Ett varumärkes värde ökar när alla 

inblandade presterar på bästa möjliga sätt vilket i sin tur minskar hot från konkurrenter. 

(Keller & Lehman, 2003) 

 

Varumärkesprestation: Kunderna på marknaden reagerar olika av den anledningen att de har 

olika tankesätt samt av multiplikatorn för marknadens villkor. Dessa krafter som påverkar 

har delats in i sex stycken så kallade dimensioner som följer nedan; 

Priselasticitet samt prispåslag, hur mycket påverkar det kundernas köpvilja? 

Marknadsandelar är även det en dimension som anses mäta framgång i ett varumärke eller 

hur lyckad marknadsföringen varit. 

Dessa tre förstnämnda dimensioner är de avgörande för hur pass stora intäktströmmarna för 

varumärket förväntas bli. 

Dimension nummer fyra är hur pass varumärket presterar i form av produktmix. Hur ser 

framtiden med nya lanseringar och uppdateringar ut? 

Därefter följer kostnaden för varumärket, hur mycket lyckas företaget minska i form av 

marknadsföringskostnader utan att förlora värde. Den sjätte och sista dimensionen står för en 

lönsam försäljningsvolym. (Keller & Lehman, 2003) 

  

Multiplikator för investerarnas förtroende: Varumärkets värde påverkas som tidigare 

nämnts av externa faktorer. Det gäller även hur mycket av värdet som kan överföras till 

värdet för aktieägarna, vilket även det beror på externa faktorer, vilket återspeglas i 

multiplikatorn för investerarnas förtroende, där man ser till exempelvis 

investeringsmöjligheterna samt hur lönsamt detta är. En annan faktor är tillväxtpotential 

vilket även det är av intresse för vidare investeringar. (Keller & Lehman, 2003) 

 

Värde för aktieägare: Här ser man till hur olika faktorer kan få ekonomiska konsekvenser 

för varumärkets värde. Några exempel på viktiga faktorer är aktiekursen samt P/E tal. 

 (Keller & Lehman, 2003) 

 

The brand value chain har valts som modell som en del i referensramen i undersökningen då 

den behandlar hela processen kring att bygga upp värde kring ett varumärke. Genom att 

kunna följa förloppen från start med hur företagen väljer sina kundgrupper till stunden då 
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produkten/tjänsten säljs och utvärderas, kan forskarna enklare analysera samt förstå vart och 

hur värde har uppstått. Trots en del punkter som inte är av relevans för undersökningen, 

exempelvis investerarnas förtroende samt värde för aktieägarna, innehåller the brand value 

chain till stor del viktig information och teori som kommer ligga till grund för stor del av 

arbetet med analysen. 

Denna modell är av värde för undersökningen som handlar om försäkringsbranschen 

eftersom branschen är ytterst beroende av sina varumärken. Med detta menar forskarna först 

och främst att det är tjänster som säljs och tjänster lever vidare tack vare värdet de erbjuder 

kunden. Dock vill forskarna även poängtera det faktum att försäkringar är unika då dessa 

tjänster är något konsumenter förväntas köpa men förhoppningsvis aldrig kommer använda. 

Hur övertygar man en potentiell kund om värdet på en tjänst när denne troligtvis aldrig får 

konsumera den? Värdet och tryggheten dessa varumärken står för måste därav vara av hög 

kvalitet och inte kännas det minsta oklart menar forskarna. The brand value chain är som 

tidigare nämnt ett användbart verktyg för att kunna förstå och följa processen gällande 

varumärkesskapande inom försäkringsbranschen.  

3.2 Varumärkesvärde 

I ett företag finns det några strategiska attribut som gör företaget unikt. Dessa kallar Aaker 

(1991) tillgångar och färdigheter. Till tillgångar räknar han exempelvis ett varumärkesnamn, 

symboler (logotyp) och handelsplats där företaget är överlägsna sina konkurrenter. 

Färdigheter beskrivs som något som företaget gör bättre än konkurrenterna, exempelvis 

marknadsföring eller tillverkning. Dessa immateriella tillgångar och färdigheter är 

förutsättningar för att skapa långvariga och hållbara konkurrensfördelar. De blir 

konkurrensfördelar då det till skillnad mot vad företaget gör, exempelvis tillverkar skor, så 

är de väldigt svåra att imitera. Det är mycket enklare för konkurrerande företag att se vad ett 

företag gör bra, men mycket svårare att se hur de gör det. 

 

Aaker (1991, s. 39) menar att för många företag är varumärkesnamnet och vad det 

förknippas med den absolut viktigaste tillgången. Om kunder är likgiltiga gentemot 

varumärket och därför köper produkten/tjänsten baserat på dess innehåll, pris och av 

bekvämlighet så finns det inget högt värde kopplat till varumärket. Utan, enligt Aaker, kan 

varumärkesvärde få en kund att kontinuerligt välja varumärkets produkt/tjänst istället för 

konkurrenters trots att konkurrenterna erbjuder ett bättre pris och/eller innehåll.  
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Varumärkesvärde är oftast den översättning som används för brand equity. 

Varumärkesvärde består av tillgångar och förpliktelser/löften som är sammankopplade med 

varumärkesnamnet eller logotypen. Dessa tillgångar och förpliktelse/löften kan både öka och 

minska värdet på produkter och tjänster för ett företag men även för en kund. Genom 

varumärket kan kunden uppleva ett mervärde då de besitter information om en produkt eller 

en tjänst som är kopplade till varumärket. Information och erfarenhet om varumärket, 

produkten och tjänsten påverkar köpbeslutet samtidigt som kundens upplevda kvalité och 

varumärkesassociationer kan öka kunden tillfredsställande av användandet. (Aaker, 1991, ss. 

15-16) 

 

Varumärkesvärde kan på många olika sätt skapa värde för företaget. Varumärkesvärdet kan 

göra det enklare för företaget att via marknadsföring knyta till sig nya kunder och återigen 

knyta till sig gamla kunder. Varumärkeskännedom, upplevd kvalité, varumärkesassociation 

och övriga varumärkestillgångar hjälper alla till att skapa varumärkeslojalitet. 

Varumärkeslojalitet i sig kan påverka köpbeslut och höja tillfredsställelsen av produkten 

eller tjänsten. Varumärkesvärde gör det möjligt för företag att få större marginaler genom 

högre priser samtidigt som de inte behöver satsa lika mycket på marknadsföringen som ett 

företag som har ett lågt varumärkesvärde. Ett företag med ett starkt varumärkesvärde har 

också lättare att ta sig in på nya marknader och på så sätt ny nya segment. Exempelvis har 

Coca-Cola, som är kända för sina drycker, lättare att expandera och gå in på marknaden för 

mineralvatten än ett mindre känt varumärke. Varumärkesvärde kan också underlätta 

samarbeten med distributionskanalerna. Detta då det innebär en mindre risk att handla och 

samarbeta med ett erkänt och väletablerat varumärke. (Aaker, 1991, ss. 15-18) 

 

Slutligen, menar Aaker (1991, s. 18) att varumärket medför en konkurrensfördel som skapar 

barriärer för konkurrenterna. Dessa barriärer kan vara väldigt svåra att ta sig över, även om 

konkurrenten faktiskt har en bättre produkt/tjänst, då konsumenterna redan skapat sig en 

uppfattning om att produkter eller tjänster kopplade till det första varumärket bäst 

tillfredsställer deras behov. 

 

Ovan har det kort beskrivits vad Aaker (1991) menar med varumärken och hur de påverkar i 

stort. Nedan kommer en mer utförlig beskrivning av varumärkeslojalitet, 

varumärkeskännedom, upplevd kvalité, varumärkesassociationer och övriga 

varumärkestillgångar. Fokus ligger på dessa attribut då det är dessa, enligt Aaker, som 

varumärkesvärde består av och är det som forskarna har undersökt närmre i denna studie. 
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Figur 3 Aakers (1991, s. 270) varumärkesvärdemodell med varumärkesvärdets byggstenar och hur det bidrar till att skapa värde 

för både företag och kunder. 
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3.2.1 Varumärkeslojalitet 

Aaker (1991, ss. 39,41-42) menar att varumärkeslojalitet är en grund för varumärkesvärde 

och att varumärkeslojalitet är ett sätt att mäta kunders tillgivenhet till ett varumärke. Man 

undersöker hur troligt det är att kunder byter varumärke. Ju högre grad och ju större bas av 

lojala kunder ett företag har ju merframtida försäljning kan företaget räkna med samtidigt 

som sårbarheten gentemot konkurrenter minskar. Varumärkeslojalitet är beroende av 

användarerfarenhet och det skiljer det från de andra dimensionerna av varumärkesvärde. 

Lojaliteten kan inte uppstå innan köp och användande. Men samtidigt påverkas 

varumärkeslojaliteten av de andra dimensionerna men är inte beroende av dem. Exempelvis 

kan en kund vara lojal ett varumärke trots att kunden inte upplever en hög kvalité på dess 

produkt/tjänst. 

 

Enligt Aaker (Aaker, 1991, ss. 39-41)finns det fem olika nivåer av lojalitet och varje nivå 

har olika karaktärsdrag och behöver stimuleras på olika sätt.  

På den första nivån finns de kunder som är helt likgiltiga till varumärket. De bryr sig inte om 

namnet utan går bara på det som är billigast eller mest lättillgängligt och de kallas bytare 

eller prisköpare. Sen kommer vaneköparna, de är tillräckligt nöjda med produkten/tjänsten 

för att inte byta då bytet i sig ofta kräver en ansträngning. Den här gruppen är känslig för 

konkurrens om konkurrenterna får kunderna att se en fördel med deras produkt. I nästa nivå 

är kunderna också nöjda med produkten/tjänsten. Skillnaden här är att de faktiskt har en 

byteskostnad i form av pengar, tid, risk eller att de lärt sig produkten/tjänsten och måste lära 

sig igen vid bytet. För att kunna locka till sig denna kundgrupp måste konkurrenten erbjuda 

något som kompenserar kunden för byteskostnaden. Den näst högsta nivån av lojalitet är de 

som har en relation till varumärket. De har fattat tycke för det via en längre relation, deras 

tycke kan baseras på associationer, användarerfarenhet eller en högt upplevd kvalité. 

Högst upp i pyramiden finns de engagerade kunderna. De fungerar som ambassadörer för 

varumärket då de känner en stolthet i användandet, de pratar gärna om det och 

rekommenderar det till andra. Det viktigaste med den här kundgruppen är deras positiva 

påverkan på sin omgivning. 
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När det kommer till hur varumärkeslojalitet bidrar till värdeskapandet pekar Aaker (1991, s. 

47) på fyra punkter  

 Reducerad marknadsföringskostnad 

 Handelsfördel 

 Attrahera nya kunder 

 Tid att svara på hot från konkurrenter 

Att varumärkeslojalitet reducerar marknadsföringskostnaden handlar i grund och botten om 

att det är billigare att behålla befintliga kunder än att attrahera nya. Det krävs en stor 

ansträngning för att locka potentiella kunder att byta varumärke då företaget måste komma 

med ett erbjudande som kompenserar de byteskostnader den potentiellt nya kunden upplever 

med ett eventuellt byte. Befintliga kunder är som sagt enklare att behålla, så länge de inte är 

missnöjda. Detta då de känner förtroende och har fattat tycke för varumärket. Att lyckas 

behålla kunder och på så sätt skapa lojala kunder är viktigt då en lojal kundbas med hög grad 

av lojalitet skapar barriärer som är svåra för konkurrerande företag att ta sig över. Dock är 

balansgången mellan att behålla befintliga kunder och attrahera nya svår, det blir lätt att 

företagen satsar på att attrahera nya kunder och på så sätt negligerar de man redan har, vilket 

kan bli kostsamt i längden. (Aaker, 1991, ss. 46-47)  

 

Handelsfördelarna med varumärkeslojala kunder visar sig enklast genom exempel från 

livsmedelsbutiker där väletablerade varumärken med en stor lojal kundbas exponeras flitigt 

och får stor plats på hyllorna. Den breda varumärkeslojaliteten i sig sätter press på butikerna 

att då en avsaknad av specifika varumärken kan leda till att kunderna väljer en annan butik. 

(Aaker, 1991, ss. 47-48) 

En bred varumärkeslojalitet kan på två sätt hjälpa till att attrahera nya kunder. Just det att 

varumärket har en bred bas av lojala kunder kan förmedla ett budskap om att varumärket är 

väletablerat, accepterat och förtroendeingivande och på så sätt reducera den upplevda risken 

i bytet av varumärke. Detta i sin tur skapar en uppmuntran att köpa produkter från 

varumärket. Den breda och lojala kundbasen hjälper även till att sprida kännedom om 

varumärket. Detta genom att folk omkring användare av varumärket, kollegor, vänner, 

idoler, blir exponerade för varumärket och ser hur produkterna fungerar och används. 

(Aaker, 1991, s. 48) 

Företag med varumärkeslojala kunder har ofta lättare att svara på hot från konkurrenter. Det 

kan handla om att konkurrenten tagit fram en produkt som är bättre än deras. Den lojala 

kundgruppen ger företaget en chans att på något sätt matcha konkurrentens produkt och på 

så sätt skapas lite andrum för företaget. (Aaker, 1991, s. 49) 
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3.2.2 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom är ett sätt att urskilja potentiella kunders förmåga att känna igen att 

ett varumärke hör till en viss produktkategori. Det handlar för företagen om att få potentiella 

kunder att associera vissa attribut med varumärket för att kunden ska lägga det på minnet. 

Exempelvis teknologi och äpplen är starkt förknippade med Apple. Ett starkt och igenkänt 

varumärke är en stark konkurrensfördel och kan i många fall innebära att kunder inte ens 

tänker på andra varumärken i köpsituationer. (Aaker, 1991, s. 61) 

 

Även här finns det en uppdelning där olika typer av kännedom har rangordnats. Längst ner i 

pyramiden finns det ingen kännedom om varumärket. Den lägsta typen av igenkännande är 

den typ som framkommer av enklare undersökningar där respondenten får en uppsättning 

varumärkesnamn inom en produktkategori och nämner de som denne känner till. Den här 

typen av kännedom är viktig när köparen väljer varumärke i samband med köpbeslutet, 

alltså när ingen information samlats in i förväg. Nästa nivå av kännedom grundar sig på att 

respondenten själv kan nämna varumärket enbart given en produktkategori, detta utan några 

namnförslag. I den här nivån finns starkare varumärken. Den sista nivån kallad ”Top-of-

Mind” är den starkaste kännedomen. Det varumärke som nämns först given en viss 

produktkategori är ”Top-of-Mind” och det är allt som oftast en marknadsledare eller en av 

de dominerande. (Aaker, 1991, ss. 61-63) 

 

Aaker (1991, s. 63) tar upp fyra olika sätt som varumärkeskännedom bidrar till 

värdeskapandet. 

 Ankare för andra associationer 

 Familjärt – tycke 

 Signal om substans/åttagande 

 Beaktning av varumärket 

Kännedom om varumärket är det första steget gällande kommunikation om varumärken. 

Utan kännedom om varumärkesnamnet kan inte andra associationer kopplas till varumärket. 

När varumärkesnamnet är etablerat gäller det att koppla andra fakta och känslor till namnet, 

kännedom blir på så sätt ett ankare att fästa andra associationer till. (Aaker, 1991, s. 63) 

Kännedom i sig bidrar till en känsla av att varumärket är familjärt. Att varumärket känns 

familjärt kan i vissa produktkategorier räcka för att ett köpbeslut ska tas. Enligt studier så 

påverkas människan till att skapa positivt tycke för något som denne exponeras mycket för, 

ju mer exponering ju bättre tycke. Det behöver inte vara exponering av just ett 
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varumärkesnamn utan kan vara liknande ord eller sådant som associeras med varumärket 

vilket i slutändan leder till ett positivt tycke mot menat varumärke. (Aaker, 1991, ss. 64-65) 

 

Kännedom behöver inte basera sig på att en person vet någon specifik fakta om varumärket 

för att vara effektivt. Bara det att personen känner till namnet leder ofta till antaganden om 

att det finns en anledning till vetskapen om namnet. Det kan vara anledningar som ”Andra 

använder det, alltså är det framgångsrikt” eller ”De har marknadsfört sig med stor 

omfattning”. Med vid jämförelse av två liknande produkter och ett stort och svårt köpbeslut 

kan det vara avgörande med varumärkeskännedom som säger något om substansen och de 

åtaganden som ligger bakom varumärket. (Aaker, 1991, s. 65) 

 

Beaktning av varumärket kan vara en helt avgörande del i köpprocessen. Kunden väljer ut 

ett par varumärken som köpbeslutet står emellan, samlar därefter in information om dessa 

och slutligen leder det till köp. Det blir därför viktigt att företagen att ”ta en plats i kundens 

minne” för att bli ett av de varumärken som finns med i köpprocessen. Det bästa är att vara 

”top-of-mind” då det finns studier som visar att ju tidigare varumärket nämns ju troligare är 

det att det blir det varumärket som köps. (Aaker, 1991, ss. 66-67) 

3.2.3 Upplevd kvalité 

Upplevd kvalité är precis som det låter, av konsumenterna upplevd kvalité. Det handlar om 

en upplevd kvalité av helheten av produkten/tjänsten i förhållande till alternativen. I och 

med att det är en upplevelse sett ur konsumentens synvinkel skiljer den sig från några 

viktiga koncept såsom faktiskt/objektiv kvalité, produktbaserad kvalité (produktens/tjänstens 

natur och vad som ingår i produkten/tjänsten) samt tillverkningskvalitet. Det kan vara svårt 

med att skapa sig en uppfattning om hur konsumenterna uppfattar kvalitén eftersom den är 

personlig och olika konsumenter uppfattar olika egenskaper hos produkten/tjänsten som 

olika viktiga. Ett ”exklusivt” varumärke behöver inte ha en högre upplevd kvalité än ett 

”mindre exklusivt” varumärke utan de två utvärderas ofta utifrån olika kriterier och kan 

därför uppnå samma upplevda kvalité. Sammanfattningsvis baseras upplevd kvalité på 

karaktärsdrag kopplade till varumärket, såsom pålitlighet och prestation, men är samtidigt en 

uppfattning om helhetsbilden av varumärket. (Aaker, 1991, ss. 85-86) 
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Aaker (1991, s. 86) har plockat ut fem underrubriker vilka han menar skapar värde till 

upplevd kvalité, dessa är  

 Anledning att köpa 

 Differentiering/postion 

 Pris 

 Kanalmedlemmars intresse 

 Varumärkesförlängning 

Upplevd kvalité är en central del i köpprocessen. Om varumärket förknippas med hög eller 

låg upplevd kvalité kan vara avgörande då konsumenten väljer vilka varumärken som 

köpbeslutet ska stå emellan. Med andra ord kan upplevd kvalité ge konsumenten en 

anledning att köpa om den når upp till vad konsumenten eftersträvar. Upplevd kvalité kan 

även påverka marknadsföringen. Ett företag med ett varumärke med hög upplevd kvalité är 

mer troligt att effektivt marknadsföra varumärket medan ett företag med ett varumärke med 

låg upplevd kvalité kan finna det svårt att effektivisera marknadsföringen. (Aaker, 1991, ss. 

86-87) 

 

Genom en tydlig positionering, gällande upplevd kvalité, baserad på varumärkets 

karaktäristik kan vara ett sätt att differentiera sig från konkurrenter. Den positioneringen kan 

avslöja om företaget har tänkt sig en premiumbaserat, värdebaserat eller ekonomiskt baserat 

inträde på marknaden och på så sätt vilka varumärket konkurrerar med. (Aaker, 1991, s. 87) 

 

Att ha en fördel, genom högre upplevd kvalité, ger företag en möjlighet att ta ett högre pris. 

Högre priser kan leda till större vinstmarginal som i sin tur kan användas för att investera i 

varumärket genom exempelvis aktiviteter för att skapa mer kännedom om företaget eller att 

förankra associationer till det. Bara det att varumärkets produkter/tjänster säljs till ett högre 

pris kan i sig höja uppfattningen om upplevd kvalité. Företaget kan även erbjuda sina kunder 

mer värde till ett lägre pris, detta leder ofta till en större kundbas med högre lojalitet. (Aaker, 

1991, s. 87) 

 

Kanalmedlemmarnas intresse påminner till en del om de handelsfördelar som uppstår i 

samband med varumärkesvärde. Ett varumärke med hög upplevd kvalité är av intresse för 

distributörer och leverantörer då ett samarbete eller försäljning av varumärket kan höja 

intresset för deras verksamhet. Distributören kan på så sätt erbjuda konsumenterna 

varumärken med högt upplevt värde och på så sätt locka kunder. (Aaker, 1991, s. 88) 
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Ett företag med ett högt upplevt värde har enklare att ”förlänga” varumärkesutbudet. Den 

höga upplevda kvalitén gör det enklare att ta sig in på nya marknader då varumärket redan är 

starkt kopplat till kvalité. (Aaker, 1991, s. 88) 

3.2.4 Varumärkesassociationer 

Det underliggande värdet i ett varumärkesnamn är dess associationer som ger mening till 

människor. En varumärkesassociation är någonting som är sinneskopplat till ett varumärke. 

Det kan vara en aktivitet, en produkt karaktäristik, ett objekt, en känsla, en person/karaktär, 

ett kundsegment eller en symbol. Dessa associationer kan ha olika styrka. För att bygga upp 

starka varaktiga associationer så ska associationerna baseras på flera erfarenheter och 

exponeringar genom flera olika kanaler. Och för att få det riktigt starkt ska associationerna 

stödjas av flera nätverk. (Aaker, 1991, s. 109) 

 

En image är en samling av alla associationer och en uppdelning i meningsfulla grupper 

exempelvis segmentgrupp, typ av produkt eller servicegrupp. Det svåra med 

varumärkesassociationer är att de inte är objektiva i och med att de finns i konsumenternas 

sinne och är deras uppfattning. Därför kan en önskad bild av ett varumärke uppfattas på ett 

helt annat sätt på grund av exempelvis uppträdandet av personalen eller servicen. 

Positionering är närliggande och kopplat till associationerna, den huvudsakliga skillnaden är 

att positioneringen säger något om konkurrensen och vilka konkurrenterna är. Ett väl 

positionerat varumärke når höga nivåer på åtråvärda attribut som vänskaplighet/familjärt, 

service eller skiljer sig från sina konkurrenter genom att erbjuda något som de saknar. Med 

stöd av associationer får de då en attraktiv konkurrensposition. (Aaker, 1991, ss. 109-110) 

 

Aaker (1991, s. 111) pekar ut fem punkter på vilket sätt varumärkesassociationer bidrar till 

att skapa värde, dessa är: 

 Hjälpprocess/Upprätta information 

 Differentiering/Position 

 Anledning att köpa 

 Skapa positiv attityd/känsla 

 Varumärkesförlängning 

Varumärkesassociationer har en förmåga att hjälpa människor att klargöra och summera 

fakta som annars kan vara svår att ta in, hitta och vara kostsam både för konsumenter och 

företag. Dessutom är det via associationer lättare att återkalla eller ”komma ihåg” specifika 

saker kring ett varumärke vid ett köptillfälle. En symbol kopplas då ihop med andra 
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associationer och utifrån denna information i ”minnesbanken” tar konsumenten sitt beslut. 

(Aaker, 1991, s. 111) 

 

Aaker (1991, ss. 111-112) menar att associationer är en bas för differentiering och att 

associationerna ofta är det som gör det möjligt för konsumenter att skilja på olika 

varumärken. En differentierande association kopplat till en viktig attribut kan vara en 

nyckelfaktor till en konkurrensfördel då konkurrenterna ofta finner detta svårt att attackera 

på.  

De flesta associationer går ut på att skapa en anledning för konsumenten att köpa. Detta görs 

genom att skapa associationer som ger status till, involverar attributer eller fördelar för 

konsumenten som ger denne en anledning att köpa. Det är ingen slump att exempelvis en av 

världens bästa fotbollsspelare använder Adidasskor. Adidas vet att genom att denne spelare 

använder deras skor skapas associationer om dennes skicklighet kopplat till Adidas vilket i 

sin tur ger status till varumärket och en anledning att köpa för konsumenter. (Aaker, 1991, s. 

112) 

Symboler, celebriteter och slogans är associationer som alla i rätt sammanhang kan hjälpa 

till att skapa en positiv attityd och/eller känsla för varumärket. Genom att skapa en positiv 

attityd och/eller känsla gentemot varumärket kan företaget reducera argument mot 

exempelvis en reklamkampanj. Associationer kan även hjälpa till att skapa positiva känslor 

under användandet av produkten. Exempelvis kan reklam få erfarenheten att dricka en viss 

dryck roligare eller få en bilfärd med en viss bil att kännas tryggare. (Aaker, 1991, ss. 112-

113) 

Genom associationerna byggs en bas för varumärkesförlängning. Detta genom att 

associationerna skapar en känsla av att varumärket passar in och/eller ger anledning att köpa 

”förlängningen”. Exempelvis associeras Apple med design, teknik och användarvänlighet 

vilket är en del som möjliggjorde en förlängning från datorer till Ipod och Iphone. (Aaker, 

1991, s. 113) 

3.2.5 Övriga varumärkestillgångar 

Till övriga varumärkestillgångar placeras sådant som är indirekt kopplat till varumärket men 

som kan generera en konkurrensfördel. Dessa tillgångar är inte direkt kopplade till 

varumärket utan kan vara en extern tjänst, ett samarbete med ett annat företag eller det att 

varumärket är globalt. Att varumärket är globalt behöver inte vara direkt kopplat till 

kärnvärden och associationer gentemot varumärket men just det att varumärket är globalt 

kan ge en fördel när det exempelvis gäller varumärkeskännedom och signaler om styrka och 

pålitlighet. Dessutom kan ett globalt varumärke underlätta ett inträde på nya marknader och 
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medföra de fördelar som kommer med skalekonomi och minskad marknadsföringskostnader 

då varumärket är gångbart internationellt. En extern tjänst eller ett samarbete med ett annat 

företag kan fungera som en inkörsport till att locka till sig nya kunder och dessutom vara ett 

redskap för att behålla befintliga kunder genom det mervärde dessa fördelar kan erbjuda. 

(Aaker, 1991, ss. 263-268) 

 

Aaker är en av de mest framstående forskarna inom varumärken så denna studies forskare 

har studerat hans arbeten och till slut bestämt sig för varumärkesvärdemodellen. 

Anledningen till att forskarna valt denna modell är för att den täcker stora delar av vad 

varumärkesvärde består av och forskarna anser att den passar bra för denna studie. Detta då 

varumärkesvärde enligt Aakers (1991) modell består av 5 byggstenar som forskarna tror är 

viktiga för studerad bransch. Varumärkeslojalitet tror forskarna är viktigt för företagen inom 

branschen i och med att branschen är flyktig. Försäkringar tecknas ofta på ett år så kan 

företagen skapa en hög grad av lojalitet har man byggt en bra grund. Kännedom är viktigt 

inom alla branscher och kan vara avgörande vid köpbeslut, vilket inom 

försäkringsbranschen som sagt ofta är en gång per år och kund. Att som konsument kunna 

skapa sig en uppfattning om kvalitén på produkten, i detta fall en tjänst, kan vara svårt i 

försäkringsbranschen i och med att de allra flesta aldrig får en chans att använda och 

utvärdera tjänsten. Därför är det intressant att studera vad företagen gör för att ge 

konsumenten en uppfattning om kvalitén på deras produkter, vad blir viktigt när det varken 

går att utvärdera eller ”klämma och känna” på produkten. Forskarna tror att 

varumärkesassociationer blir än viktigare i och med svårigheterna för konsumenter att skapa 

sig en uppfattning om kvalitén. Det blir då viktigt att ha tydliga, starka och positiva 

associationer kopplade till varumärket. Övriga varumärkestillgångar som kan ge en 

konkurrensfördel kan vara svåra för konsumenten att vara medveten om, exempelvis om det 

handlar om skalekonomi, men kan skapa ett mervärde för varumärkets produkter genom 

externa tjänster och vara ett verktyg för att locka till sig nya kunder. 

Genom att utgå från denna modell så anser forskarna att de kan skapa sig en god bild om hur 

företagen arbetar för att skapa värde för sina varumärken och sedan kunna kontrollera om 

konsumenterna uppfattar varumärkena på ett, enligt företagen, önskvärt sätt.   



Företagsekonomi C   Sid 24 
Ulf Gladh   

Martin Rustas    

4 Metod 

I detta kapitel presenterar forskarna den forskningsdesign som använts för att genomföra 

studien, tillsammans med beskrivningar av forskarnas angreppssätt, urval samt 

datainsamling. Detta följs upp av en beskrivning av genomförandet och avslutas med en 

diskussion kring kritik gällande vald metod och källor. 

4.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen i denna studie utgår ifrån en Gap-analys då forskarna ämnar studera hur 

försäkringsbolagen arbetar för att skapa värde till sina varumärken för att sedan jämföra om 

konsumenterna uppfattar varumärkena på ett, enligt företagen, önskvärt sätt. En Gap-analys 

går ut på att identifiera det mellanrum (gap) som finns mellan två parametrar. Ett vanligt 

undersökningsområde och enligt vissa forskare grunden till Gap-analysen är Bouldings, 

Kalras, Staelins (1999) studie om företags uppfattning om deras service och kundernas 

faktiska uppfattning om servicen. I denna studie jämförs den uppfattning företagen vill att 

konsumenterna ska ha om deras varumärke och den faktiska uppfattning konsumenterna har 

om varumärkena. Sammanställningen av en Gap-analys ger ett mellanrum mellan de två 

uppfattningarna, parametrarna, och det är mellanrummet som är intressant. Ju mindre 

mellanrummet mellan de olika uppfattningarna är ju bättre är det för företaget. Kopplat till 

denna studie kan sägas att ju mindre mellanrummet är ju bättre har företagen lyckats skapa 

värde och förmedla den uppfattning av sitt varumärke de vill att konsumenterna ska ha. 

(Bordley, 2001) 

I studien använder sig forskarna av både kvalitativa och kvantitativa data för att studera 

mellanrummet mellan uppfattningarna. Undersökningens kvalitativa data tas fram som en 

bild av företagens uppfattning av deras respektive varumärke samt som ett underlag för 

utformning av en kvantitativ enkät som respondenter (konsumenter) tar del av för att 

undersöka deras uppfattning av varumärkena. Med andra ord, genom de kvalitativa data som 

framkommer appliceras sedan på enkäten för att undersöka hur väl företagen nått ut med sitt 

varumärke till konsumenterna. 

 

Studiens kvalitativa data består av både mailkonversationer och personliga semi-

strukturerade intervjuer med informanter från respektive företag. Vid semi-strukturerade 

intervjuer hålls intervjun någorlunda öppen. Intervjuaren har ett frågeschema som denne vill 

ha svar på men intervjuobjektet har frihet att utforma svaren på sitt sätt. (Bryman & Bell, 

2005, s. 363)  
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Studiens kvantitativa data består av en surveyundersökning, i form av en enkät, som utförs 

via Internet, och kommer bestå av slutna frågor. Undersökningen är genomförd i en så 

kallad tvärsnittsdesign, med detta menas att forskarna samlar in data från flera fall vid en 

tidpunkt och på så vis undersöker ett visst fenomen. (Bryman & Bell, 2005, s. 65) 

4.1.1 Analytisk induktion 

Metoden eller strategin i denna undersökning, är till en början att brett definiera en 

frågeställning av vetenskaplig karaktär för att sedan bilda hypoteser som kan förklara 

problemet med fenomenet som ämnas undersökas. Nästa steg blir att samla in data i form av 

intervjuer för att bekräfta eller förkasta tidigare hypoteser vilket i sin tur kan leda till nya 

eller omkonstruerade definitioner av hypoteserna. De ovannämnda stegen är de 

grundläggande och mest vitala vid analytisk induktion. (Bryman & Bell, 2005, s. 446) 

 

Studien ämnar som tidigare nämnt att undersöka och analysera hur tjänsteföretag arbetar 

med att skapa värde och förtroende för sina varumärken för att sedan jämföra om 

konsumenterna uppfattar varumärkena som företagen eftersträvar. Vid inledningsfasen av 

datainsamlingen kommer en uppsättning av frågor grundade på hypoteserna att tillämpas vid 

intervjuer med marknadsansvariga från de två största företagen, sett till marknadsandel. 

Resultaten från intervjuerna kommer ge undersökningen nya eller omdefinierade hypoteser 

vilka ämnar användas för utformning av enkätfrågor. Den kvantitativa enkätundersökningen 

förmodas således ge svar på undersökningens slutgiltiga fråga om konsumenternas bild 

stämmer överens med företagens.  

4.2 Angreppssätt 

Positivism 

Den filosofiska riktning som är mest relevant eller lämpar sig bäst för denna studie är en 

positivistisk inriktning då forskarna ska analysera den sociala verkligheten vi alla lever i 

genom att pröva oss fram via hypoteser. Denna riktning är viktig då forskarna försöker nå en 

så riktig sanning som möjligt genom att hålla en hög objektivitet vilket är utmärkande för 

positivismen. Resultaten ska sedan användas för att säkerställa de nya eller omgjorda 

hypoteser som uppstår. (Bryman & Bell, 2005, s. 27) 

Några regler eller det som utgör positivismen är följande: För att något ska kunna ses som 

legitim kunskap måste detta kunna verifieras av sinnen och detta kallas för fenomenalism. 

Vid positivism är det av yttersta vikt att man som forskare försöker hålla ett objektivt 

angreppssätt för minsta möjliga påverkan av resultaten.  (Bryman & Bell, 2005, s. 26) 
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Positivism har sin utgångspunkt i samhällsvetenskapen medan man försöker praktisera ideal 

från naturvetenskapen vid studerandet av vår omgivning. Inom denna teori utgår man ifrån 

att vår sociala omgivning har en struktur, händelser och konsekvenser som väldigt tydligt 

liknar naturen. Enligt positivister har forskningen som mål att förstå sig på dessa strukturer 

genom att använda metoder som funkar inom samhällsvetenskapen likväl som 

naturvetenskapen.  (Denscombe, 1998, ss. 281-282) 

4.3  Urval 

Denna studie undersöker försäkringsbranschen med inriktning på skadeförsäkringar. Detta 

val har gjorts då intresse för huruvida företag bygger upp förtroende och värde i en 

servicebransch där man som konsument snabbt och enkelt kan byta tjänst efter behag. En 

annan faktor som intresserar forskarna att undersöka området försäkringsbolag och deras 

varumärken, är branschens unika form av tjänster de erbjuder. En försäkring är som nämnt 

en tjänst man som kund betalar för men aldrig hoppas behöva använda. Istället för att betala 

för användandet, betalar kunden för trygghet mot framtida tråkigheter. Med detta sagt, hur 

vet då konsumenterna vilket bolag som levererar högst kvalitet, värde samt trygghet när 

ingen vill och väldigt få kommer till den punkten där tjänsten verkligen brukas. Detta 

fenomen och problem är av stort intresse för forskarna och undersökningen förväntas ge svar 

på dessa frågor.   

 

De företag forskarna valt att undersöka är som tidigare nämnt de två största 

försäkringsbolagen inom området skadeförsäkringar: Länsförsäkringar och IF 

skadeförsäkring. Dessa två är störst och tillsammans har de 48 % av marknaden vilket enligt 

forskarna gör dessa två företagen till goda studieobjekt för att nå ett så rättvisande resultat 

som möjligt. Marknadsledande Länsförsäkringar består av 23 kundägda samt lokala kontor 

vilka tillsammans utgör 29 % av marknaden. IF skadeförsäkringar är ett relativt nytt bolag 

grundat år 1999 men företaget har rötter som går långt bak i tiden. IF har en marknadsandel 

på 19 % vilket ger dem en andraplats på Svenska marknaden. Mer Information om bolagen 

finns i formaliakapitlet. Anledningen till att studien endast berör området skadeförsäkringar 

är då 97 % av alla hushåll betalar för någon form av försäkring mot skada vilket gör det till 

den vanligaste försäkringsformen för gemene man i Sverige.  (Svensk Försäkring, 2012, ss. 

15-19) 

 

Urvalet som görs i studien är ett strategiskt urval vilket åstadkoms genom kvotering. 

Kvotering innebär att forskarna skapar kategorier vilka speglar olika allmänna attribut hos 
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respondenterna. Forskarna delar upp de 99 respondenterna i tre strategisk utvalda kategorier 

för att sedan jämföra resultaten mellan de olika grupperna. (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 

84-85)   

Utifrån intervjuerna har forskarna valt att plocka fram tre urvalsgrupper baserade på ålder 

för respondenterna till enkäten. Indelningen är 18-32, 33-51 samt 52+. Anledningen bakom 

gruppernas åldersindelning är vilken typ av kund de är till försäkringsbolagen. Gruppen 18-

32 består av unga personer utan en generellt stabil ekonomi men med materiella ting att 

försäkra där försäkringskostnaden är av den ”dyrare” kategorin. Att gruppen inte generellt 

har en stabil ekonomi grundar sig på att den består av studenter och att generellt är 

inkomsterna lägre ju yngre gruppen är. Gruppen 33-51 är den så kallade familjegruppen där 

stor del av försäkringstagarna har familj, en stabil inkomst men med mycket att försäkra 

exempelvis bil, boende och barn. Den sista gruppen 52+ baseras på ett generellt antagande 

om att de flesta här närmar sig toppen gällande inkomst samtidigt som exempelvis 

utflyttande av barn minskar utgifter vilket leder till mer kapital att röra sig med, det är denna 

grupp som tecknar flest nybilsförsäkringar enligt ett av försäkringsbolagen. 

I studien kommer cirka 100 respondenter tillfrågas via ett webbformulär som forskarna 

skickar runt inom sina egna respektive sociala nätverk. Facebook är den portal som kommer 

användas för att sprida enkäterna till respondenterna. Anledningen till att forskarna använder 

Facebook är på grund av att forskarna har gott om kontakter där och har lätt att sprida det 

via detta mediet. När 33 svar från varje kategori har returnerats till forskarna kommer 

enkätundersökningen avslutas. Gällande de kvalitativa intervjuerna kommer minst en 

marknadsrepresentant från vardera av de två största skadeförsäkringsförsäkringsbolagen att 

intervjuas. Företagen valde forskarna som sagt utefter deras storlek på den svenska 

skadeförsäkringsmarknaden. Dessa två valda företag dominerar den svenska marknaden och 

det enda som finns utöver dessa är två andra stora aktörer samt ett stort antal mindre 

försäkringsbolag vilka inte inkluderas i undersökningen eftersom forskarna anser att dessa 

inte arbetar helt likt de stora aktörerna. 

4.3.1 Urvalskritik 

Denna studie baseras som nämnt på ett strategiskt urval där de två största 

försäkringsbolagen i Sverige studeras och minst en representant från vardera bolag kommer 

att intervjuas kring frågor som varumärken, förtroende samt värde mm.  Därefter kommer en 

enkät utformas utifrån nyckelorden samt resultaten från intervjuerna och 99 respondenter 

uppdelade i tre kategorier kommer att tillfrågas. Frågorna skickas som nämnts ut i ett 

webbformulär på Facebook. 
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De strategiska urvalsgrupperna är en grov generalisering och baserar sig på intervjuerna och 

de stora kundgrupper som försäkringsbolagen kunde urskilja. Forskarna är medvetna om att 

generaliseringen inte är optimal då det kan skilja sig mycket i de olika grupperna, att en 

person tillhör gruppen 18-32 behöver inte betyda att den inte har en ekonomi av de stabilare 

slaget eller att de i gruppen 33-51 behöver ha en stabil inkomst eller vara en barnfamilj. Men 

denna indelning är gjord för att kunna få en någorlunda bild av hur försäkringsbolagens 

olika kundgrupper uppfattar varumärkena samt för att stärka generaliserbarheten då 

forskarna kan diskutera och jämföra resultaten sinsemellan grupperingar vilket leder till mer 

generaliserbara slutsatser. 

Population förklaras enklast som dem vilka forskarna tänker undersöka och resultatet av 

undersökningen ska gälla vald population. (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 132-133)  

Denna undersöknings målgrupp är alla i Sverige som har en skadeförsäkring och detta 

omfattar cirka 97 procent av de svenska hushållen vilket är nästan samtliga i landet. 

(Statistiska Centralbyrån, 2009, s. 74)  

Forskarna har valt området skadeförsäkringar av den anledningen att det är så stor andel i 

Sverige som har eller berörs av en skadeförsäkring vilket enligt forskarna är en bra faktor för 

att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

4.4 Datainsamling 

Primärdata 

Primärdata i studien består av information samlad från intervjuerna med representanter från 

företagen samt respondenternas svar på enkäten. Meningen med intervjuerna är att få en 

djupgående uppfattning om hur företagen arbetar med sina varumärken för att skapa värde 

samt vad de anser som viktigt att konsumenterna förknippar varumärket med. 

Intervjuobjekten har en befattning inom marknadsavdelningen på respektive företag och för 

att vara så flexibla som möjligt genomförs intervjuerna på en plats som passar 

intervjuobjektet, vilket är i företagets lokaler. 

Som tidigare beskrivits så genomförs intervjuerna först för att ta fram nyckelord/kategorier 

som sedan ska utgöra grunden till enkäten. Enkätens uppgift i denna studie är således ett sätt 

för forskarna att kontrollera konsumenternas uppfattning om företagens varumärke för att på 

så sätt se om företagens arbete haft någon genomslagskraft. I och med att forskarna i studien 

använder sig av ett strategiskt urval sprids enkäten till respondenter i gällande kategorier via 

Internet, exempelvis via Facebook och mail. 

Primärdata finns sammanställd i sin helhet under bilagorna 2-3 samt 6 tillsammans med 

matriser som kopplar både intervju- samt enkätfrågorna till teorierna, bilagor 1 och 4. 
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Sekundärdata 

För att sätta sig in i ämnet och hitta relevanta och passande teorier har forskarna studerat 

sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, tidigare studier, offentlig statistik från 

branschorganisationer och statliga organisationer.  Dessa sekundärdata har varit tillgänglig 

via branschjournaler som exempelvis Journal of Brand Management och Marketing 

Management samt via hemsidor tillhörande branschorganisationen för försäkringsbolag samt 

Statistiska Centralbyrån (CSB).  

4.5 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis sökte forskarna kontakt med de fyra största försäkringsaktörerna inom 

skadeförsäkringssektorn: If, Folksam, Länsförsäkringar samt Trygg Hansa. Dessa företag 

ansågs vara utmärka att använda som informanter för den kvalitativa delen av studien då 97 

% av de svenska hushållen har en skadeförsäkring och de fyra bolagen dominerade 

tillsammans 79 % av den marknaden.  

 

Tack vare goda kontakter knutna till forskarna, inleddes tidigt en god konversation med IF 

och datum för intervju bestämdes. Försöken till kontakt med resterande bolag krävde ett 

stort antal telefonsamtal samt mail och slutligen stod det klart att tiden precis innan årsskiftet 

inte var det optimala för uppsatsskrivandet. Ett av bolagen höll under dessa stressade tider 

på att förnya samt omstrukturera sitt varumärke vilket gjorde att de inte ansåg sig kunna 

bidra med något värdefullt till studien Forskarna fick sent omsider kontakt med de 

resterande två bolagen vilka visade stort intresse och entusiasm till ett deltagande mot att de 

fick ta del av arbetet innan publicering.  

 

Väl framme vid momentet då tid för intervju skulle bestämmas gjorde dessa stressiga tider 

sig påminda genom att ännu ett företag avbröt sitt deltagande och det andra meddelade att 

endast en mailintervju var möjlig. Forskarna bestämde vid den tidpunkten att den kvalitativa 

delen skulle genomföras på de två bolagen de hade: IF och Länsförsäkringar. Då 

Länsförsäkringar önskade att få se intervjufrågorna för att ha möjlighet att begrunda 

frågeställningen innan intervjuerna, skickades exemplar av upplägget till företaget. 

Intervjun med If ägde rum på deras huvudkontor i Bergshamra med den nordiske 

marknadschefen Mikael Hellman. Intervjun tog i cirka 45 minuter att genomföra och allting 

dokumenterades både med diktafon samt i skrift. Mailintervjun med Länsförsäkringar har 

skett löpande under studiens gång med Niklas Sverin, projektledare på 

kommunikationsavdelningen. Informanterna blev under intervjuerna inte begränsade eller 
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styrda i sina svar utan hade stor frihet att formulera fritt och deras svar användes sedan som 

underlag till den enkät forskarna använde för den kvantitativa undersökningen.  

 

Efter att intervjuerna nedtecknats ordagrant och analyserats, skickades dessa dokument till 

informanterna för ett godkännande. Därefter inledde forskarna arbetet med enkäten vilken 

som sagt skrevs av frågor grundade utifrån informanternas svar samt nyckelord från studiens 

syfte.  

4.6 Metodkritik 

Det svåra med den kvalitativa delen i denna studie är att tonvikten, framförallt under 

intervjuerna, ligger på att tolka ord. I och med att intervjuobjekten kommer svara fritt på 

frågeschemat så krävs det en objektivitet som kan vara svår att nå vid tolkningen. Det är lätt 

att forskarna är subjektiva och tolkar efter egna intressen. (Bryman & Bell, 2005, s. 318)  

Ett problem som också kan uppkomma är den så kallade intervjuareffekten. Med detta 

menas att intervjuaren omedvetet kan påverka intervjuobjektet på ett eller annat sätt. Det kan 

handla om att intervjuobjektet blir påverkad av intervjuarens kön, etniska bakgrund eller 

sociala bakgrund.(Bryman & Bell, 2005, ss. 140, 162) 

Med denna undersökningsmetod kan de bli svårt att kategorisera den data, i form av ord, 

som framkommer under intervjuerna och sedan applicera dem på enkäten.  

Det som är bra med kvalitativa data är att under de semi-strukturerade intervjuerna har 

intervjuobjektet möjlighet att svara öppet och fritt vilket kan leda till nya tankesätt, ny 

information som forskarna inte tänkt på innan men som kan vara väsentliga. I och med att 

den öppna frågeställningen finns det även utrymme för en djupare kunskap om hur 

intervjuobjektet tänker vilket är svårt att komma åt med en kvantitativ intervju med slutna 

frågor. (Bryman & Bell, 2005, s. 361)  

Denna typ av intervju är bra då det i denna studie kan vara mycket svårt att få tag på 

information om hur företagen arbetar med sina varumärken genom det som finns offentligt, 

exempelvis reklam, hemsidor eller årsrapporter. 

 

Den kvantitativa delen av undersökningen är som tidigare sagt en surveyundersökning i 

form av en enkät. Anledningen till detta är att en enkätundersökning är enkel att utforma, det 

är ett kostnadseffektivt sätt att samla en mängd data på samt att det inte uppstår någon 

intervjuareffekt. Det negativa med en enkätundersökning är att det inte går att hjälpa 

respondenterna med tolkning och/eller förklaring av frågorna, det kan vara svårt att få med 
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all den information som är intressant för studien utan att enkäten blir för omfattande och det 

finns en stor risk för bortfall. (Bryman & Bell, 2005, ss. 162-164)  

I denna studie blir inte bortfall något bekymmer vid den kvantitativa undersökningen då 

enkäten kommer genomföras via Internet och med de hjälpmedel som finns att tillgå kan 

man enkelt och snabbt se när studiens kvot på 99 returnerade svar är uppfylld. Det stora 

problemet med den kvantitativa delen i studien är att undersökningen syftar till att se hur 

respondenterna uppfattar varumärkena i avseende bl. a trygghet. Då detta är en subjektiv 

uppfattning kan det vara svårt att mäta. 

 

För att åter igen nämna risken med bortfall som i många fall drabbar liknande 

undersökningar är det som ovan skrivet en låg eller obefintligt chans till externt bortfall vid 

enkätundersökningen då forskarna endast strävar efter att fylla kvoten. Å andra sidan finns 

det alltid en ovisshet gällande det interna bortfallet då information av vikt för studien skulle 

kunna utebli av misstag eller att frågor relevanta för resultatet inte besvaras av forskarna. 

 

Det finns några problem vid analytisk induktion och ett av dessa är mångfalden gällande 

urvalet, detta för att forskarna ska vara säkra på att de gör rätt när de går emot eller förändrar 

hypoteser samt teori. Analytisk induktion med förändring av hypoteser anses vara en ”hård” 

väg att gå vid en undersökning vilket avskräcker många forskare från att genomför metoden. 

Vidare problematik med analytisk induktion är det faktum att forskarna i slutändan endast 

har ”tillräckligt” med belägg för att förklara fenomenet när de egentligen hade strävat efter 

svar som verkligen avgör frågeställningen. Ska man som forskare exempelvis undersöka 

varför en händelse leder till en annan, slutar det oftast med att studien bevisar när X leder till 

Y, dock blir det svårare att bevisa varför just X var faktorn som leder till Y. Till sist är det 

problematiskt med att erhålla indikationer på vid vilken punkt det är lägligt att anse att 

hypoteserna samt teorierna är motbevisade. Detta leder således till att studiens validitet kan 

ifrågasättas. (Bryman & Bell, 2005, ss. 446-447) 

4.7 Källkritik 

Den korta tidsram som denna studie genomförs under gör det inte möjligt att samla in all 

data på egen hand. Därför är sekundärdata en viktig och bra källa att använda sig av. De 

sekundärdata som används i studien anser forskarna håller hög kvalité. Detta då artiklarna, 

blivit granskade innan publicering, är hämtade ur branschtidningar som anses professionella 

och har en vetenskaplig inriktning. För att nå en så hög kvalité som möjligt på artiklarna har 
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forskarna i så stor grad som möjligt eftersträvat att artiklarna ska vara citerade i positiv och 

stödjande mening av andra forskare. (Bryman & Bell, 2005, ss. 231-232) 

Det negativa med att använda sig av sekundärdata är att det tar tid att lära känna materialet, 

det handlar om att sätta sig in i det och bygga upp en kunskapsbas. Men det största 

problemet är att forskare som läser sekundärdata måste tolka, översätta och koda den för att 

få in materialet i den egna studien. Detta är något som är väldigt svårt att göra helt objektivt 

och det medför en risk för feluppfattningar och egna tolkningar av data. (Bryman & Bell, 

2005, ss. 235-239)  

 

Detta är något forskarna försökt ta stor hänsyn till i denna uppsats och strävar efter att i 

största möjliga mån hålla sig objektiva till aktuell data. Gällande primärdata i denna studie 

ligger problemet i att vara objektiv, framförallt vid tolkning och kodning av intervjuerna. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 318)  

 

Forskarna har tagit ett aktivt val att i förväg inte läsa in sig djupare på företagen via 

exempelvis hemsidor eller liknande. Detta av den anledning att forskarna tror att sådan 

information kan forma dem och påverka den objektivitet de eftersträvar vilket i sin tur kan 

påverka tolkning och kodning av data. Det kan även uppstå problem och störningsmoment 

som kan störa tolkning och kodning av data, i form av telefoner som ringer, kollegor som 

behöver hjälp eller undrar något. Detta då intervjuerna bland annat genomförs i företagens 

lokaler. (Bryman & Bell, 2005, s. 368)  

 

Ännu ett problem som kan störa resultatet vid en kvalitativ studie av företag, i detta fall 

inom försäkringsbranschen, kan vara deras tendens till att vara strategiska i sina svar.  Vilket 

i sin tur betyder att företagen inte är objektiva och hundra procent ärliga. Detta problem kan 

uppstå vid både de personliga intervjuerna och i mailkonversationen men forskarna tror att 

det är en större risk att det uppstår i mailkonversationen där intervjuobjektet inte levererar 

svar på en gång utan har en möjlighet att planera och grundligt tänka ut ett svar. 

(Denscombe, 1998, s. 162) 

Just det att den ena intervjun genomförts via en mailkonversation medför svårigheter att 

förklara och förtydliga frågor och påståenden om det är något som intervjuobjektet inte 

förstår. Detta har forskarna försökt anpassa sig till genom att vara extra tydliga i 

frågeställningarna samt genom att följa upp frågor och på så sätt försöka förklara sitt 

perspektiv. Dock är detta något forskarna i denna studie får stå ut med och tyvärr inte kan 

göra något åt utan måste anpassa sig till och vara extra tydliga.   
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4.7.1 Validitet 

Validiteten står för hur hög giltighet studien har och detta är kritiskt för studiens 

trovärdighet då det är av yttersta vikt att man som forskare verkligen har undersökt det som 

var tänkt att undersökas. Slutsatserna bör hänga ihop och bilda en riktig sanning som är 

överförbar till andra kontexter. (Bryman & Bell, 2005, ss. 48-50) 

 

Validiteten i denna studie stärks genom att både företagen, kunderna samt potentiella kunder 

intervjuas. På så sätt anser forskarna att de får en mer rättvis bild av fenomenet, gentemot att 

endast studera en av parterna. Via intervjuerna med företagen erhålls en uppfattning av hur 

de ser på verksamheten samt vilka mål de strävar efter. Därefter genom en 

enkätundersökning kan forskarna erhålla konsumenternas synsätt på företagen. Det 

övergripande i undersökningen är att forskarna anser sig ha förstärkt validiteten genom att 

använda sig av flertalet metoder för att nå ett så sanningsenligt resultat som möjligt. 

4.7.2 Reliabilitet 

Hur hög reliabilitet en studie har beror på hur replikerbar studien är. Har forskaren jobbat 

tillräckligt transparent för att undersökningen skall kunna genomföras exakt likadant vid ett 

senare tillfälle och för att hålla en hög reliabilitet ska resultaten vid upprepade studier ha en 

hög kongruens med tidigare resultat. Tvärsnittsstudier har över lag problem med 

generaliserbarhet av resultaten då de undersöker faktorer och fenomen under en viss 

tidpunkt plus att tolkningar av olika individer skiljer sig åt.  

 

Forskarna har i högsta möjliga mån dokumenterat i kapitlet tillvägagångssätt, de tankar och 

idéer som dykt upp under denna underökning för att hålla graden av transparens så hög som 

möjligt. Transparensen är av stor vikt för reliabiliteten för att genomförandet i alla delar 

tydligt ska kunna förstås och i sin tur underlätta för framtida forskare att replikera metoden i 

studien. Den stora nackdelen då detta är en tvärsnittsstudie där forskarna samlar in data och 

analyserar under en och samma tidpunkt, kan göra att framtida resultat tappar i 

samstämmighet eftersom världen är föränderlig och kontexten om exempelvis tio år inte alls 

liknar den idag. Det faktum att urvalet som i detta fall är ett strategiskt urval gör att 

reliabiliteten kan förstärkas enligt forskarna. Detta då resultatets generaliserbarhet går att 

diskutera eftersom forskarna får resultat från tre olika kategoriserade respondentgrupper, 

vilka speglar försäkringsbolagens huvudkundgrupper. Dock kan respondenterna i framtida 

undersökningar ha helt andra åsikter plus faktumet att olika individer helt naturligt tolkar 

faktorer och fenomen olika då det oftast blir en subjektiv tolkning av varje person.  
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Problemet med tolkning eller uppfattning är ett ganska stort bekymmer för reliabiliteten då 

faktorer och fenomen ska tolkas flera gånger samt av flera personer.  

Enkäterna utformas utefter genomförandet av de kvalitativa intervjuerna där respondenterna 

har sin tolkning som forskarna sedan tolkar och därefter bygger upp enkäten utifrån. Dessa 

frågor passerar med andra ord flera barriärer där de troligtvis uppfattas olika vilket leder till 

en osäkerhet i reliabiliteten. (Bryman & Bell, 2005, ss. 318-323)  
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5 Empiri 

I detta kapitel redovisar forskarna den empiriska data som samlats in. Först redovisas 

kortfattat intervjuerna med betoning på nyckelord och begrepp som byggt en grund för 

enkäten. Det följs sedan upp av en sammanställning av respondenternas svar på enkäten 

samt en mer ingående del av det mest vitala materialet från enkätsvaren. I bilagorna 

återfinns intervjuerna samt enkätsvaren i sin helhet. 

5.1 Empiri 1 - Intervjuer 

Här följer det väsentliga ur intervjun med dels försäkringsbolaget If där informanten är 

Mikael Hellman, nordisk marknadschef på If. Informant nummer två är Niklas Sverin, 

Projektledare på Kommunikationsavdelningen på Länsförsäkringar AB. Dessa två bolag 

representerar som tidigare nämnt nästan halva marknaden inom skadeförsäkringsområdet 

vilket gör dem till goda representanter för det fenomen forskarna undersöker. 

Forskarna har baserat intervjuerna på grunder skapade utifrån nyckelord väsentliga för hela 

studien, dessa är bland annat varumärkesvärde, trygghet och lojalitet. Efter genomförda 

intervjuer har forskarna, återigen utifrån nyckelorden samt informanternas svar, skapat en 

enkät vilket syftet med var att bekräfta om konsumenterna uppfattar varumärkena som 

företagen eftersträvar. På så sätt har forskarna ämnat jämföra hur stort gapet mellan det 

företagen eftersträvar och det konsumenterna faktiskt uppfattar.  

 

På frågan hur företagen ser på branschen samt konkurrensen svarade If att marknaden bestod 

av fyra stora bolagsalternativ som alla upplevs som trovärdiga, dock poängterade han att de 

andra bolagen hade mångårig historia bakom sig medan If var det nya bolaget på 

marknaden. Detta ansåg If att inte var något större hinder, men å andra sidan en utmaning att 

få kundernas uppfattning av dem som det moderna, smarta samt innovativa företaget att 

mynna i något sorts värde för dem som kunder. Länsförsäkringar svarade att konkurrensen 

har blivit hårdare framförallt nu när bankerna har börjat erbjuda försäkringar samtidigt som 

Länsförsäkringar påpekade att de förutom försäkringar även erbjuder bank, pension samt 

fastighetsförmedling. 

 

De båda företagen fick svara på vilka olika kundgrupper de kunder urskilja på marknaden 

och If svarade att deras huvudkundgrupp är familjer med trygga liv, de som troligtvis har 

mest att försäkra i form av bilar, hus, djur mm. Samtidigt som mycket fokus hamnar på 

personer över 52 år. If menade att personer i åldern 52 + förmodligen är de mest lönsamma 

och lojala då många i den åldern börjar få en riktigt god ekonomi när exempelvis barnen i 
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familjen blivit vuxna och flyttat ut. Sedan talade statistiken även för denna grupp då 

snittåldern för dem som köper en ny bil är just 52 år.   

Länsförsäkringars målgrupp är i huvudsak bostadsägare inom privatsegment samt företag 

med upp till nio anställda.  

 

På frågan om vad som skiljer företagen åt svarade If att skillnaden mellan dem och 

Länsförsäkringar är distributionsmodellen, att kundkontaktsperspektiven skiljde dem åt. 

Länsförsäkringar har många lokala kontor medan If fokuserar mycket på telefon samt 

internet. If menade även att man som kund skulle välja dem som försäkringsbolag just för att 

deras största styrka ligger i deras goda skadehantering vilket även är just det de försöker 

framtona i deras kommunikation. If tydliggör även svårigheten med att differentiera sig på 

försäkringsmarknaden då alla bolagen verkligen är bra och skillnaderna är små samtidigt 

som deras fokus ligger på att ha en så kundorienterad kommunikation som möjligt. 

Länsförsäkringar framtonade sin styrka i deras lokala förankringar, att det finns många 

fördelar med att finnas till hans nära sina kunder. Det faktum att bolaget även är kundägt är 

även det en stor fördel enligt Länsförsäkringar då bolaget inte har några andra intressen än 

att ta hänsyn till sina kunder. Lokala överskott går tillbaka till kunderna i form av återbäring. 

 

Forskarna bad företagen beskriva sina varumärken, vad de står för samt vad som är viktigt 

för dem och If underströk tidigare nämnda begrepp såsom moderna, innovativa och smarta. 

Hade de velat ha mer av något så skulle det var pålitlighet. Dock ville If belysa det faktum 

att mätningar av vad som är viktigt för kunderna på senare tid har visat att pålitlighet har 

blivit omkört av kundkontakten. Kunderna vill ha ett smidigt och enkelt samarbete med 

försäkringsbolagen som ska vara smärtfritt. If menade att detta paradigmskifte passade dem 

utmärkt eftersom de är det moderna bolaget vilket ger dem bättre förutsättningar att nå en 

bra position som det smidiga försäkringsalternativet. If radade upp sina kärnvärden på 

frågan om vad som är viktigt och dessa är: Pålitliga, engagerade, nyskapande samt enkla att 

nå och förstå. De nämnde även sitt viktiga arbete på internet där de har en sajt som kallas för 

sanningslinjen där kunder kan diskutera med andra kunder. Länsförsäkringar radade även 

dem upp sina begrepp gällande vad som är viktigt för dem och dessa är: trygghet, 

långsiktighet, lokal närhet samt det värde kunden har tack vare att de är kundägda. De 

påpekade även det faktum att de mer förknippas med försäkringar än med bank men att de 

arbetade intensivt med att skapa mer balans mellan dessa två. 
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På frågan om i vilka led företagen arbetar för att nå det som är viktigt för dem, ville If åter 

igen påpeka att 90 % av dem som har haft en skada är nöjda med If och deras 

skadehantering och de ansåg att dessa 90 % var en outnyttjad resurs. If vill att dessa nöjda 

kunder ska prata mer om hur nöjda de är och detta skulle vara möjligt tack vare 

sanningslinjen. 

 

Företagen fick frågan hur de ser på ”att synas”, om de ville synas mycket och i så fall varför 

samt om det var i några speciella sammanhang. If underströk det faktum att de var ett ungt 

bolag vilket gör exponeringen till en viktig faktor för att inte tappa kundkännedom. När det 

gäller sammanhang så arbetade de väldigt lite med sponsring som varumärkesbyggande då 

de ansåg att det inte var det mest lönsamma sättet. If menade att det som idag ger mest 

uppmärksamhet samt mest för pengarna var att synas i tv-reklam samt att komplettera med 

andra medier. Folk kommer i fler fall ihåg dig när de har sett dig på tv ansåg dem. 

Länsförsäkringar svarade kort och gott: för att finnas kvar i det svenska folkets medvetande 

är det en självklarhet att vi måste synas samtidigt som vi även vill synas i banksammanhang 

då vi även erbjuder banktjänster. De menade även att de jobbar mycket med inställningen att 

förebygga skador genom att synas i trygga sammanhang såsom nattvandringar samt vid 

utrustning av hjärtdefibrillatorer i samhället. 

 

Forskarna frågade företagen vad de ville associeras med och If nämnde åter igen fyra ord 

från tidigare, dessa är pålitlighet, engagemang, nyskapande, enkelt att nå och förstå. De har 

även ett begrepp som de kallar ”den sympatiske specialisten” vilket enligt dem 

representerade deras attityd, att de är humanistiska, sympatiska kundspecialister samt 

specialister på skadeförsäkringar. If har även uttrycket ”Lugn vi hjälper dig” som 

representerar deras kundlöfte, deras payoff, som förmedlas i all deras kommunikation. Det 

sista mest rationella budskapet är ”skadehantering som det borde vara”. If påpekade att den 

stora utmaningen låg i att förmedla värdet i tjänsten till själva köptillfället eftersom 

försäkringar är så speciella då man som kund endast behöver nyttja tjänsten utifall en olycka 

sker. Länsförsäkringar höll sig på frågan kort och svarade med några uttryck: trygghet, 

långsiktighet, lokalt och kundägt. 

 

Vidare tillfrågades företagen hur de trodde att de uppfattades av konsumenterna idag, det 

vill säga utefter det de vill associeras med och If visade på en nyligen gjord undersökning 

som visade på att de stack ut på ett av sina fyra kärnvärden. Kunderna ansåg att de stack ut 

på det nyskapande, att de är moderna och innovativa. På de andra kärnvärdena stod If för att 
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de låg efter gentemot konkurrenterna, dock inte med mycket. Länsförsäkringar poängterade 

SKIs årliga undersökning gällande kundnöjdhet där Länsförsäkringar låg i topp sedan 

många år tillbaka inom bank, pension samt arbetsförmedling. De har även enligt Nordic 

Brand Academys senaste mätning det högsta anseendet i Sverige och detta ökar fortfarande 

bland landets finansiella företag. Med denna mätnings resultat menar Länsförsäkringar att 

deras önskan om att uppfattas som trygga, långsiktiga samt kundfokuserade är uppfylld. 

 

På frågan vad företagen gör för att behålla samt skapa lojala kunder svarade If att man ser en 

större tendens till lojalitet hos autogirokunder då dessa inte värderar på samma sätt som när 

man ska betala en räkning. Och precis som de nämnde tidigare så handlade mycket om 

arbetet med att förbättra kundnöjdhet samt förbättras servicemässigt. 

Länsförsäkringar påpekade att arbetet såg olika ut mellan de 23 lokala bolagen, att vissa 

gjorde mer eller mindre men det stora hela var att alla erbjuder rabatter för de kunder som 

samlar sina tjänster hos dem, exempelvis bank och pension. 

 

Under arbetets gång har det stått tydligt att en försäkring är en väldigt speciell form av 

tjänst, många konsumenter betalar för den men endast ett fåtal kommer nyttja den. Hur 

förmedlar man kvalitet på något som kunder förmodligen aldrig kommer använda? If 

svarade att det viktiga är att försöka prata om produktinnehåll, vad man verkligen betalar för 

istället för måstet med en försäkring. If pratar även om något som kallas ”köpmodus”, tiden 

då konsumenterna är inne i tankebanor där det ska köpas något och det är enligt If väldigt 

sällan folk är i köpmodus gällande försäkringar. De menar att lyckas man få in den stora 

massan i detta köpmodus, då skulle fler ta till sig av informationen som strömmar från nöjda 

kunder. Länsförsäkringar menade att de skapade kvalitet i att finnas lokalt då de undviker att 

vara ett så kallat anonymt ”020-nummer”, att de finns och lever där kunderna lever. 

 

På frågan om företagen hade några andra varumärkestillgångar svarade If att frågan är svår 

att svara på eftersom If finns i så många olika länder med olika affärsområden och 

målgrupper. Det skulle vara svårt att hitta några som är generellt sanna för hela If. Skulle de 

nämna något så skulle det vara att de är störst på nordisk basis och därigenom hanterar 1.4 

miljoner skador per år. Detta medför att deras erfarenhet blir en stor tillgång eftersom de 

varit med om varje situation ett stort antal gånger. Det faktum att If även är ett stort företag 

kan ses som en fördel då många företag fördelaktigt har en stor stabil samarbetspartner. 

Länsförsäkringar påpekade det faktum att de är ett av Sveriges mest kända varumärken och 

därmed får en ökad tillit till sitt varumärke när det ekonomiska läget hårdnar. Även att 
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Länsförsäkringar har en egen fastighetsförmedling gör att de skapar många kundmöten där 

de kan erbjuda allt från lånelöften, bolån, försäkring och placering av eventuell vinst, vilket 

kan ses som en varumärkestillgång. 

5.2 Empiri 2 - Enkäten 

Här nedan har forskarna sammanställt respondenternas svar på den enkät som framtagits för 

studien. I denna sammanställning presenteras kortfattat de vanligast förekommande svaren 

från respondenterna per fråga tillsammans med en kortbeskrivning av frågan. Under bilaga 6 

finns all data från enkäten samlad. 

Vilket är det första företag du tänker på när du hör försäkringar?  

På denna skulle respondenterna skriva ner det första företaget de tänkte på när de hörde 

ordet försäkringar, sammanställning av svaren gav följande:  

 If 35 st. (35 %) 

 Folksam 22 st. (22 %) 

 Trygg hansa 17 st. (17 %) 

 Länsförsäkringar 11 st. (11 %) 

 Annat 14 st. (14 %), annat företag än något av de fyra största inom 

skadeförsäkringar. 

 

Enligt undersökningens resultat så har If 

en klart ledande roll gällande ”Top-of-

Mind” hos konsumenterna. Detta resultat 

är något som sträcker sig genom alla tre 

kundgrupper med en procentsats på som 

högst 42 procent i gruppen 33-51 och som 
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lägst 30 procent i gruppen 52+. 

Anmärkningsvärt är att Länsförsäkringar som uppnådde 24 procents ”Top-of-Mind” i den 

yngsta kundgruppen tappar mer andelar ju äldre kundgrupperna är, de går från 24 procent i 

gruppen 18-32 till endast 3 procent i gruppen 52+. 

Din ålder? 

Enkäten har spridits till samma antal respondenter tillhörande de tre generaliserade 

kundgrupperna vilket har gett forskarna 33 respondenter från respektive grupp. 

Vad är viktigt för dig vid val av försäkringsbolag? 

Respondenterna hade vid denna fråga möjlighet att välja ett till tre svarsalternativ så 

procentuellt överstiger det sammanlagda värdet 100 procent. De vanligast förekommande 

svaren på denna fråga var: 

 Pris 67 st. (67 %) 

 Pålitlighet 44 st. (44 %) 

 Service 36 st. (36 %) 

 Lättillgängligt (lätt att kontakta) 33 st. (33 %) 

Vad är viktigt för dig vid köp av försäkring? 

Respondenterna hade vid denna fråga möjlighet att välja ett till tre svarsalternativ så 

procentuellt överstiger det sammanlagda värdet 100 procent. De vanligast förekommande 

svaren på denna fråga var: 

 Pris 59 st. (59 %) 

 Ett varumärke som du känner igen som står bakom försäkringen 38 st. (38 %) 

 Trygghet 34 st. (34 %) 

 Innehåll 26 st. (26 %) 

 Ersättning vid ev. skada 26 st. (26 %) 

 Kundbemötande 26 st. (26 %)  
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Efter vad bedömer du kvalitén på en försäkring? 

Respondenterna hade vid denna fråga möjlighet att välja ett till fyra svarsalternativ så 

procentuellt överstiger det sammanlagda värdet 100 procent. De vanligast förekommande 

svaren på denna fråga var: 

 Pris 59 st. (59 %) 

 Ersättning vid ev. skada 50st. (50 %) 

 Innehåll 40 st. (40 %) 

 Rekommendationer 35 st. (35 %) 

 Service 35 st. (35 %) 

 Hantering av ev. skada 32 st. (32 %) 

 

 

Hur konsumenterna bedömer kvalitén på en 

produkt, i detta fall en försäkring, skiljer sig inte 

anmärkningsvärt genom de olika grupperna. 

Som resultaten visar så är det framförallt Pris 

och Ersättning vid ev. skada som konsumenterna 

anser är avgörande för kvalitén på produkten. 

Rekommendationer anses viktigare ju yngre 

konsumenten är medan Hantering av ev. skada är blir viktigare ju äldre konsumenten är. 
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Har du bytt försäkringsbolag de senaste 3 åren? 

Respondenterna hade vid denna fråga endast möjlighet att välja ja eller nej. Respondenternas 

sammanställda svar: 

 Ja 45 st. (45 %) 

 Nej 54 st. (54 %) 

Varför har du bytt försäkringsbolag? 

Respondenterna hade vid denna fråga möjlighet att välja ett till tre svarsalternativ så 

procentuellt överstiger det sammanlagda värdet 100 procent. De vanligast förekommande 

svaren, av de 45 respondenter som svarade Ja på föregående fråga, var: 

 Erbjudande från annat företag 24 st. ( 53 %) 

 Inte nöjd med priset 21st. ( 47 %) 

 Inte nöjd med servicen 6 st. (13 %) 

 Annat 6 st. (13 %) 

Varför har du INTE bytt försäkringsbolag? 

Respondenterna hade vid denna fråga möjlighet att välja ett till tre svarsalternativ så 

procentuellt överstiger det sammanlagda värdet 100 procent. De vanligast förekommande 

svaren, av de 54 respondenter som svarade Nej på föregående fråga, var: 

 Känns tryggt 21 st. (39 %) 

 Nöjd med servicen 18 st. (33 %) 

 Inte haft tid/ork att sätta mig in i bytesprocessen 17 st. (31 %) 

 Nöjd med hur en skada hanterats 16 st. ( 30 %) 

Vilka av dessa företag vet du är verksamma inom försäkringsbranschen? 

Respondenterna ombads vid denna fråga att kryssa för alla de företag de visste var 

verksamma inom försäkringsbranschen vilket kunde generera ett till sju svar. I och med att 

respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ så procentuellt överstiger det 

sammanlagda värdet 100 procent.  

 Trygg hansa 97 st. (98 %) 

 Folksam 94 st. (95 %) 

 If 93 st. (94 %) 

 Länsförsäkringar 91 st. (92 %) 

 Nordea 22 st. (22 %) 

 SEB 18 st. (18 %) 

 Ikano 17 st. (17 %) 
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Vad associerar du med IF? 

Respondenterna hade vid denna fråga möjlighet att välja ett till fyra svarsalternativ så 

procentuellt överstiger det sammanlagda värdet 100 procent. De vanligast förekommande 

svaren på denna fråga var (samt de begrepp som If vill associeras med): 

 Lugn vi hjälper dig 36 st. (36 %) * 

 Vet ej 28 st. (28 %) 

 Modernt 27 st. (27 %) * 

 Pålitligt 26 st. (26 %) * 

 Tryggt 25 st. (25 %) 

 Dyrt 21 st. (21 %) 

 Bra skadehantering 16 st. (16 %) * 

*De val som är direkt kopplade till intervjun med företaget och de begrepp de vill bli 

associerade med. 

 

I diagrammen går det att avläsa vad 

konsumenterna oftast associerade 

tillsammans med If samt i vilken grad If:s 

uttalade begrepp sammankopplats med 

varumärket. Gällande vad konsumenterna 

associerar med If så ser det ut som att ju 

äldre konsumenterna blir ju mer medvetna 

blir de om If och associerar dem med rätt begrepp, ur If:s synvinkel. 

Anmärkningsvärt är att begreppet Lugn vi hjälper dig har nästan 40 procent av 

respondenterna i alla kundgrupper associerat med If. I If:s fall är det som minst 24 procent 

som inte vet vad de associerar If med. 
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Vad associerar du med Länsförsäkringar? 

Respondenterna hade vid denna fråga möjlighet att välja ett till fyra svarsalternativ så 

procentuellt överstiger det sammanlagda värdet 100 procent. De vanligast förekommande 

svaren på denna fråga var (samt de begrepp som Länsförsäkringar vill associeras med): 

 Vet ej 41 st. (41 %) 

 Lokalt 25 st. (25 %) * 

 Pålitligt 24 st. (24 %) 

 Tryggt 20 st. (20 %) * 

 Bra skadehantering 11 st. (11 %) 

 Långsiktigt 9 st. (9 %) * 

 Kundägt 8 st. (8 %) * 

*De val som är direkt kopplade till intervjun med företaget och de begrepp de vill bli 

associerade med.                                    

 

 

 

I diagrammen går det att avläsa vad 

konsumenterna oftast associerade 

tillsammans med Länsförsäkringar samt i 

vilken grad Länsförsäkringars uttalade 

begrepp sammankopplats med varumärket. 

Även i detta fall visar resultaten att ju äldre 

konsumenterna bli ju mer medvetna blir de om vad varumärket Länsförsäkringar står för och 

associerar varumärket med de rätta begreppen. Dock är det en stor andel som inte vet vad de 

associerar varumärket med och Vet ej når aldrig under 33 procent. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyserar forskarna den empiriska data som presenterades i föregående 

kapitel. Analysen kopplas till de teorier som beskrivits under teoretisk referensram och 

ligger till grund för diskussionen i näskommande kapitel. 

6.1 Analys av intervjuer - Brand value chain 

The brand value chain är som tidigare angivet en modell vilken fungerar som ett effektivt 

system för att kunna mäta ett varumärkes samlade värde samt vara en vägledning i den 

process värdeuppbyggnaden kräver. Syftet med denna studie vilken behandlar 

försäkringsbranschen och dess unika produkter samt deras kunder, är att analysera hur 

företagen arbetar med att skapa värde i sina varumärken för att slutligen jämföra om deras 

eftersträvan och konsumenternas uppfattning om varumärkena håller en högre kongruens. 

The brand value chain blir således ett fullgott verktyg i arbetet mot en slutsats. 

 

Försäkringsbolagen anstränger sig tydlig när det gäller att göra undersökningar i sina 

målgrupper för att frambringa tydliga siffror i kundnöjdhet, detta är underförstått en form av 

försök att anpassa sig till marknadens villkor för att kunna konkurrera, samtidigt som detta 

klassificeras som investering i marknadsföringen då dessa siffror återanvänds som 

kommunikation med befintliga samt potentiella kunder. I ett tidigt skede av denna studie 

framkom det unika med försäkringsbranschen, produkten som säljs och ska marknadsföras 

kommer i de flesta av fallen aldrig att förbrukas, endast betalas för. Detta skapar frågan om 

hur man gör för att förmedla en produkts värde till kunden när de troligtvis aldrig får 

uppleva den. Svaret på frågan kunde uttydas genom att se sambanden mellan företagens 

aktiva arbete med lyfta fram kundnöjdhetssiffror och kommunicera ut dessa samt att så 

mycket som möjligt försöka prata om produkternas innehåll, vad kunderna verkligen betalar 

för. Under intervjuerna dök ordet ”köpmodus” upp och det är tillfället i konsumenternas 

tankebanor då de är i köptankar, vilket är väldigt sällan. Utmaningen ligger i att försöka få 

in den stora massan i detta ”köpmodus” eftersom konsumenterna då är mest mottagliga för 

marknadsföringen. Dock framgick det att denna typ av marknadsföring var lättare sagd än 

gjord då det verkade vara en utmaning att få nöjda kunder att tala mer om hur nöjda de är. 

Investering i marknadsföringen är likt alla andra bolag, oavsett bransch, en oerhört viktig 

faktor för att skapa lönsamhet samt ett större värde i varumärket. Att bibehålla 

kundkännedom är a och o och i form av att synas i olika sammanhang finns olika åsikter om 

vad som är mest lönsamt, exempelvis genom tv-reklam eller sponsring. 

Försäkringsbranschen verkar innehålla ett antal nyckelord som står för hur omtyckta samt 
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hur lönsamma företagen är, dessa nyckelord bildar tillsammans kärnvärden för bolagen och i 

konkurrensen sinsemellan dem kan dessa ord användas som mätverktyg för vad de behöver 

arbeta mer med eller bara för att få en bekräftelse på framgång. Några av dessa nyckelord är: 

smidighet, pålitlighet, engagemang, trygghet, långsiktighet med flera. Dock bör det påpekas 

att branschen upplever ett paradigmskifte gällande vad som enligt kunderna uppfattas som 

viktigt, exempelvis att smidighet i kundkontakten de facto blivit ett tyngre värde än 

pålitlighet. Företagen måste konstant differentiera sig och försöka sticka ut på ovannämnda 

kärnvärden med flera, detta genom att kontinuerligt försöka arbeta med programkvalitet på 

vissa punkter, exempelvis att vara dem med mest erfarenhet på skadehantering eller att vara 

den som känns mest familjär genom att finnas tillgänglig lokalt. Med programkvalitet menas 

som teorin kring the brand value chain beskriver, att marknadsföringen håller en hög 

effektivitet för att påverka konsumenterna positivt i högsta möjliga grad. Likt alla företag 

strävande efter vinst samt ett högre varumärkesvärde krävs det att de lyckas bibehålla och 

förhoppningsvis bygga upp en krets av lojala kunder. Hur de arbetar med att nå detta mål 

skilde sig åt mellan bolagen, metoderna varierade mellan att förbättra servicen till att 

erbjuda fler tjänster och rabatter. Läser man mellan raderna står det dock tydligt att trots 

olika metoder så handlar det alltid om högre kundnöjdhet.  

6.2 Analys av intervjuer - Varumärkesvärde 

Båda företagen poängterar vikten av att kontinuerligt synas och exponeras för 

konsumenterna för att på så sätt skapa och underhålla varumärkeskännedomen om 

respektive varumärke. I If:s fall understryker man att i och med att varumärket If är relativt 

ungt är det extra viktigt att de syns, i deras fall sker det mycket genom Tv-reklam. Detta är 

något som forskarna håller med om, genom att exponeras mycket för konsumenterna så 

skapas en helt nödvändig bas av varumärkeskännedom. Denna bas kan bli avgörande för hur 

pass bra företagen når ut med och kan förankra andra viktiga aspekter för att öka 

varumärkesvärdet, som varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer och upplevd kvalité 

men även för att konsumenterna ska skapa sig en uppfattning om varumärket och ta det i 

beaktning i köpprocessen. 

 

Båda företagen är tydliga med att poängtera att de lägger stor vikt vid kundfokus och har 

klara bilder av vad de vill associeras med även om If hade en mängd olika begrepp. 

Forskarna tror att det kan vara svårt för konsumenter att associera ett varumärke med allt för 

många begrepp och kärnvärden samtidigt som det kan vara svårt för ett företag att 

kommunicera dessa. Under intervjuerna har olika begrepp och kärnvärden framkommit och i 
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denna studie är de associationer som kopplas till Länsförsäkringar trygghet, långsiktighet, 

lokalt samt kundägt medan If:s är modernt, pålitligt, lugn vi hjälper dig samt bra 

skadehantering. Sett till den bransch företagen är verksamma i anser forskarna att båda 

företagens begrepp och kärnvärden är passande. Trygghet och pålitlighet är starkt 

sammankopplade och viktiga kärnvärden inom försäkringsbranschen och de hjälper till att 

skapa en positiv attityd/känsla gentemot varumärkena. Det gör även långsiktighet men 

forskarna ser det som ett bra kärnvärde för att skapa en mer familjär känsla till varumärket 

vilket i längden kan leda till lojalitet. Modernt, lokalt samt kundägt ser forskarna som ett sätt 

för företagen att positionera och differentiera sig på marknaden. De olika begreppen tror 

forskarna är olika lätta att ta till sig som konsument, mycket för att de förmedlas på olika 

sätt. Exempelvis så anser forskarna att det är svårare för konsumenter att koppla ihop 

långsiktighet med Länsförsäkringar än det är att koppla ihop lugn vi hjälper dig med If, 

mycket för att det senare begreppet förekommer i så gott som all deras kommunikation. 

Samtidigt tror forskarna att alla kärnvärden/begrepp kan hjälpa till att skapa en anledning att 

köpa för konsumenter i och med att olika konsumenter upplever olika kvalitéer som viktiga. 

På så sätt fångar företagen in en stor massa under varumärkets tak med hjälp av dessa 

begrepp, det finns något för de flesta att relatera till, med en bas bestående av trygghet och 

pålitlighet som är viktigt i försäkringsbranschen för att skapa förtroende för varumärket. 

 

När det gäller varumärkeslojalitet är grunden som tidigare nämnts att skapa kännedom om 

varumärket och vad det står för. Detta är något båda företagen är medvetna om och verkar 

arbeta mycket för att uppnå. Dock är försäkringsbranschen flyktig då konsumenterna oftast 

tecknar en försäkring på ett år och på förhand antog forskarna att priset på försäkringen var 

en av de avgörande faktorerna vid val av försäkring, något som bekräftades under 

intervjuerna med företagen. Med andra ord kan det då vara svårt att skapa lojala kunder i 

och med att konsumenterna till stor del letar efter ett billigt alternativ. Under intervjuerna 

uppkom begreppet ”köpmodus”, den tid då konsumenten planerar köp, och det är under den 

tiden konsumenten är som mest mottaglig för information om tjänsten. Hur de båda 

företagen arbetar för att skapa lojala kunder skiljer sig, Länsförsäkringar arbetar mer för att 

erbjuda rabatter för de kunder som samlar fler tjänster hos dem medan If arbetar med att 

påminna kunderna om hur duktiga de är på skadehantering och att den dagen det inträffar en 

olycka har det gjort rätt val som valt dem. Dessutom strävar If efter en anpassning mot de 

krav som finns i samhället idag gällande att allt ska gå fort och smidigt, därav lägger man 

stor vikt vid att utveckla sin Internetverksamhet med nya köpprocesser och ett försök att 

kunder enklare ska kunna få kontakt med bolaget. Under intervjuerna framkom det att If 
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märker av en högre lojalitet bland de kunder som har autogiro hos dem. Detta tror forskarna 

är den del av att kunderna faktiskt inte orkar sätta dig in i den process det är att leta 

information om och byta försäkring. I och med att branschen är flyktig och konsumenterna 

till stor del är ute efter låga priser anser forskarna att Länsförsäkringars strategi med 

erbjudanden är bra då man har en stor chans att behålla befintliga kunder genom de rabatter 

de erbjuds samtidigt som företaget kan locka till sig nya kunder, i samma erbjudande kan 

man dessutom lyckas få kunderna att välja flera av deras alternativ, exempelvis 

pensionssparande och på så sätt värva en ny kund på det området också. Även If:s strategi 

tror forskarna fungerar bra men dock anser de att den inte är lika slagkraftig som 

Länsförsäkringars på en marknad som styrs mycket av priset. Framförallt då de som har 

autogiro inte exponeras för lika mycket information som de som får erbjudanden och därför 

kan autogirokunderna vara mer benägna att byta när väl ett erbjudande från en konkurrent 

kommer. Forskarna tror att en stor del till varför autogiro fungerar inom 

försäkringsbranschen är för att konsumenterna faktiskt inte orkar sätta sig in i 

bytesprocessen och bara ”låter det rulla på”. Detta medför ingen djupare grad av lojalitet och 

det är därför forskarna tror att de är mer benägna att byta. Å andra sidan är det kostsamt att 

kommunicera med konsumenter och kontinuerligt ta fram nya erbjudanden medan med 

autogirokunder inte behöver lägga lika mycket fokus på kommunikationen och på så sätt 

reducera marknadsföringskostnaden. Men den absolut viktigaste parametern för att skapa 

varumärkeslojalitet är att hålla kunderna nöjda för att på så sätt få dem att sprida budskapet 

om företaget. Detta är något båda företagen verkar vara väl medvetna om och arbeta hårt för 

genom kundnärhet, kundkontakt samt vara lyhörda. 

 

Det som framkommit som den både mest intressanta och problematiska delen under studien 

är den om hur konsumenterna skapar sig en uppfattning om kvalitén på en försäkring. I och 

med att de allra flesta aldrig behöver använda försäkringen får de aldrig en chans att 

utvärdera tjänsten och dess kvalité. När det gäller tjänster, som försäkringar, som 

konsumenterna inte kan klämma och känna på och ofta saknar erfarenhet av en olycka och 

användandet av en försäkring så anser forskarna att konsumenternas syn på och 

associationer till varumärket blir extra viktigt. Här känns det inte som att något av företagen 

har någon tydlig strategi för hur de ska öka värdet av den upplevda kvalitén för 

försäkringen. Länsförsäkringar poängterar allmänt att de som faktiskt råkat ut för en olycka 

och använd försäkringen är mer nöjda än de som inte behövt använda den. If däremot 

kändes mer medvetna om problemet och talar om att man måste lyfta fram, belysa och 

informera om det som händer efter att en olycka inträffat redan vid köpprocessen och när 
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konsumenterna är i köpmodus. Forskarna kan som sagt inte se någon tydlig strategi för att 

lösa problemet och höja värdet på den upplevda kvalitén, men som en dellösning har If 

lanserat sanningslinjen.se där konsumenter har en möjlighet att diskutera skadehantering 

med kunder hos If som råkat ut för en olycka. På så sätt kan konsumenterna med hjälp av 

rekommendationer lättare skapa sig en uppfattning om kvalitén. 

6.3 Analys av enkätsvaren - Varumärkesvärde 

I detta avsnitt har forskarna analyserat respondenternas enkätsvar. Analysen utgår från 

sammanställningen av empirin och behandlar de 99 respondenternas sammanlagda svar men 

även analys av vissa frågor gällande de tre grovt generaliserade kundgrupperna. 

 

Den allra första frågan i enkäten behandlade respondenternas ”Top-of-Mind” gällande 

försäkringsbolag. Resultaten visar att If har störst ”Top-of-Mind” hos respondenterna då 35 

% angett att det företaget är det första de tänker på när de hör försäkringsbolag. Därefter 

kom de andra tre stora bolagen i följande ordning: Folksam 22 %, Trygg hansa 17 %, 

Länsförsäkringar 11 % samt Annat företag 14 % (annat företag är en samling av andra 

svarsalternativ som samlats ihop under en rubrik). Som beskrivits tidigare är ”Top-of-Mind” 

en del av varumärkeskännedom och ett verktyg för att mäta hur lyckad företagets 

marknadsföring varit.  Här konstaterar forskarna att trots att If är ett relativit ungt företag 

inom försäkringsbranschen så har de uppnått ett högt ”Top-of-Mind” hos konsumenterna, 

detta som ett resultat av en effektiv marknadsföring. Länsförsäkringar uppnår i studien inte 

alls samma nivå av ”Top-of-Mind” hos konsumenterna trots att företaget faktiskt är 

marknadsledaren inom skadeförsäkringar. En av anledningarna till att If når en högre ”Top-

of-Mind” än Länsförsäkringar tror forskarna är kommunikationen av dess kärnvärden i 

marknadsföringen, något som diskuteras senare i analysen i samband med associationer. Att 

skapa en hög varumärkeskännedom och ett högt ”Top-of-Mind” är en viktig del av 

marknadsföringen då varumärkeskännedomen fungerar som ett ankare att knyta andra 

associationer till, det sänder också ut en signal om substans/åtagande till konsumenterna, 

hjälper konsumenterna att fatta tycke för varumärket samt ser till att varumärket tas i 

beaktning i köpprocessen. 

 

De nästkommande två frågorna behandlade vad konsumenterna anser är viktigt vid val av 

försäkringsbolag samt vid köp av försäkring. Gällande val av försäkringsbolag så är det en 

del av varumärkeskännedomen, vad är det som blir viktigt för att varumärket ska bli ett av 

de varumärken som tas med i beaktning i köpprocessen. När ett antal varumärken valts ut 
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som aktuella för ett eventuellt köp så kommer själva köpbeslutet och då är det produkten i 

sig som är det viktiga, vad är det som är viktigt vid köpet av produkten (i detta fall 

försäkringen).  Det respondenterna ansåg som viktigast vid dessa frågor vad vid val av 

försäkringsbolag: Pris 67 %, Pålitlighet 44 % samt Service 36 % och vid köp av försäkring: 

Pris 59 %, Ett varumärke som du känner igen som står bakom försäkringen 38 % samt 

Trygghet 34 %. Som resultatet visar så anser konsumenterna att Priset är det viktigaste 

attributet både vid val av bolag och vid köp av försäkring, likt många andra branscher där 

konsumenterna är ute efter ett lågt pris vilket medför att branschen blir flyktig. Annars är de 

vanligaste svaren väl kopplade till försäkringsbranschen, Pålitlighet och Trygghet ses som 

nyckelord och är tätt sammankopplat med försäkringar. Att Ett varumärke som du känner 

igen som står bakom försäkringen ses som så pass viktigt som det gör anser forskarna är en 

bekräftelse på hur viktigt varumärket är i denna bransch där konsumenterna kan ha svårt att 

skilja produkterna från varandra och istället grundar sina val utefter varumärken de har 

någon typ av relation till. 

 

Näskommande fråga behandlade hur konsumenterna bedömer kvalitén på en försäkring. I 

och med att försäkringar inte går att klämma och känna på och heller inte används förrän en 

olycka faktiskt inträffat kan det vara svårt för en konsument att utvärdera den tjänst denne 

betalar för. Studiens resultat visade att det var två attribut som stack ut ur mängden gällande 

hur konsumenterna bedömer kvalitén på en försäkring, Pris 59 % samt Ersättning vid ev. 

skada 50 %. Forskarna tror att detta är en del av problematiken för konsumenterna att 

utvärdera tjänsten och på så sätt skapa sig en uppfattning om kvalitén och istället ser 

konsumenterna bara det som är lätt att ta till sig, i detta fall siffror i form av vad 

försäkringen kostar och siffror i form av den ersättning för de skador som sker i samband 

med att en skada har inträffat. Resultaten visar också att de som tillhör den äldsta (52+) 

kundgruppen inte anser att rekommendationer är lika viktigt som de yngre. Detta tror 

forskarna beror på att den äldre kundgruppen har mer erfarenhet av kontakt med 

försäkringsbolagen och i större utsträckning också varit med om en olycka och på så sätt 

själva fått en möjlighet att utvärdera tjänsten medan de yngre inte besitter samma erfarenhet 

och istället förlitar sig på rekommendationer som en del i bedömningen. 

 

Nästkommande tre frågor behandlade lojalitet mot konsumenternas nuvarande företag, om 

de bytt bolag eller inte och o så fall varför. Resultatet visade att 54 % av respondenterna inte 

bytt försäkringsbolag de senaste tre åren medan 45 % bytt. Forskarna ser detta som att 

konsumenterna i branschen är flyktiga och till stor del ser till priset vid val av 
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försäkringsbolag, något som bekräftas av de vanligaste svaren till varför respondenterna har 

bytt försäkringsbolag. De vanligast förekommande svaren var, med stor procentuell skillnad 

ner till nästkommande, Erbjudande från annat företag 53 % samt Inte nöjd med priset 47 %. 

Forskarna tror att svårigheten för konsumenten att bedöma kvalitén på tjänsten även här blir 

en bidragande orsak till att konsumenterna till stor del ser till priset vid val av bolag. De 

vanligast förekommande svaren vid varför respondenterna inte bytt försäkringsbolag är 

Känns tryggt 39 %, Nöjd med servicen 33 %, Inte haft tid/ork att sätta mig in i 

bytesprocessen 31 % samt Nöjd med hur en skada hanterats 30 %. Vid analysen av dessa 

resultat gjorde forskarna ett antagande om att en del av de som valt att inte byta är de som 

faktiskt råkat ut för en olycka och på så sätt fått en möjlighet att utvärdera kvalitén på 

tjänsten. Detta i sin tur tror forskarna, har lett till att de är nöjda med servicen och hur en 

skada hanterats. Då skulle det innebära en risk för kunden att byta till ett annat bolag och på 

så sätt behöva råka ut för en till olycka för att kunna utvärdera kvalitén på den försäkringen. 

 

Därefter i enkäten följde en fråga där respondenterna skulle peka ut vilka företag de visste 

var aktiva inom försäkringsbranschen. Alternativen bestod av de fyra stora inom 

skadeförsäkring Folksam, If, Länsförsäkringar samt Trygg hansa och tre banker som även de 

är aktiva inom försäkringsbranschen Ikano, Nordea samt SEB. Denna fråga handlar om 

varumärkeskännedom och alla de fyra stora nådde väntat höga resultat med Trygg hansa 98 

%, Folksam 95 %, If 94 % och Länsförsökringar 92 %. Det som forskarna fann intressant 

här var att det var en så liten del av respondenterna som visste att de tre bankerna även var 

aktiva i försäkringsbranschen. Om bankerna skulle lyckas höja kännedomen skulle de 

möjligen utgöra ett hot mot de andra i framtiden. 

 

De sista två frågorna handlade om vad respondenterna associerar med If och 

Länsförsäkringar utefter fyra givna kärnvärden och begrepp hämtade ur intervjuerna.  

Respondenterna hade här en mängd olika begrepp att välja mellan och de hade möjlighet att 

kryssa för ett till fyra alternativ. Det forskarna ville se med frågan var hur träffsäker 

företagen varit i sin varumärkeskommunikation och hur bra konsumenterna uppfattat 

kommunikationen genom att se om de kunde koppla ihop de olika varumärkena med ”rätt” 

attribut. Sett till resultaten så har If generellt nått ut bättre med sin 

varumärkeskommunikation med en topp notering för begreppet Lugn vi hjälper dig 36 %. 

De andra ”rätta” svaren kopplade till If och deras procentsats var Modernt 27 %, Pålitligt 26 

% samt Bra skadehantering 16 %. I Länsförsäkringars fall så associerade respondenterna 

inte varumärket med rätt kärnvärden i samma utsträckning. Svaren blev Lokalt 25 %, Tryggt 
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20 %, Långsiktigt 9 % samt Kundägt 8 %. Detta resultat går i studien att koppla till den 

första delen av denna analys, den om ”Top-of-Mind”. Där visade resultaten att If hade en 

högre frekvens av ”Top-of-Mind” i jämförelse med Länsförsäkringar och 

varumärkeskännedom är viktigt för att företagen ska kunna knyta andra associationer till 

varumärket. Forskarna tror att If tack vare att de har en så pass stor del av konsumenternas 

”Top-of-Mind” har lättare att knyta upp andra associationer till varumärket än vad 

Länsförsäkringar har. Anmärkningsvärt, anser forskarna, är att ett av de vanligast 

förkommande svaren för båda varumärkena var Vet ej, 28 % i If:s fall och 41 % i 

Länsförsäkringars fall. Med andra ord anser forskarna att det finns utrymme för förbättring 

på den punkten, att tydligare kommunicera vad det är varumärket står för och vad de vill att 

konsumenterna ska associera med varumärket. När de gäller de tre olika kundgrupperna fann 

forskarna intressant resultat som gällde för de båda varumärkena. Ju äldre kundgrupperna 

blev ju mer medvetna och pricksäkra blev de i sina val av vad de associerade varumärkena 

med och hade alltså fler ”rätta” svar. Forskarna antar att detta beror på att de som tillhör de 

äldre kundgrupperna har mer att försäkra, upplever en större risk att inte försäkra sig detta 

leder till att de oftare är i köpmodus i och med att de har flera försäkringar. Detta i sin tur 

leder till att de får en större erfarenhet av kontakt med företagen och dess varumärke vilket 

lett till en högre grad kännedom om varumärket och dess associationer. 

6.4 Analys av teorier 

The brand value chain är som tidigare nämnts det teoretiska verktyg som används för att 

systematiskt spåra i den varumärkesbyggande processen samt för att slutligen kunna mäta ett 

varumärkes värde. Forskarna kunde med framgång använda denna teoretiska referensram i 

arbetet med att tolka och skapa en förståelse för hur försäkringsbolagens arbete gav resultat i 

form av ett ökat värde i deras varumärken. Bolagen ägnade mycket ansträngning åt 

marknadsföringen för att finnas i konsumenternas medvetande vilket även är det slutgiltiga 

målet med teorin kring the brand value chain, att det slutgiltiga värdet är det konsumenterna 

faktiskt anser om varumärket. Forskarna kunde snabbt identifiera samband mellan 

försäkringsbolagens metoder och teorin, exempelvis gällande aspekter såsom 

programkvalitet, hur effektivt marknadsföringen påverkar kundernas tankar gällande 

associering samt kännedom.  Problematiken likaså faktorn som gjorde att forskarna ansåg att 

the brand value chain inte skulle räcka som teoretisk referens för att nå ett slutligt resultat 

var komplexiteten försäkringsbranschen och dess varumärken omfattas av. Tjänsten 

företagen säljer var problematisk att förklara gällande aspekter såsom kvalitet och vad som 

skapar lojalitet till företagen. För att kunna klargöra vad som definierar varumärkesvärde 
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använde sig forskarna även av teorin kring varumärkesvärde, där värdet delas upp i fem 

grundläggande delar som tillsammans står för ett maximerat värde. 

Varumärkesvärde är som tidigare beskrivits något som, om det uppnår en viss nivå, får 

konsumenter att välja ett företags produkter istället för konkurrerande produkter. De fem 

olika byggstenarna hjälper till att beskriva vad varumärkesvärde är, vad ökat värde tillför 

och hur värde skapas för ett varumärke. Forskarna använde under studiens genomförande 

modellen som ett verktyg för att få en faktisk bild av hur företagen skapar värde till sina 

varumärken samt om konsumenterna uppfattar det på samma sätt. Som forskarna sett på 

modellerna så blir varumärkesvärdet ett resultat av det arbete företagen lagt ner kopplat till 

the brand value chain. Det svåra med varumärkesvärdesmodellen är att få en faktisk och 

rättvisande bild av konsumenternas uppfattning om varumärket då det är just en uppfattning. 

Varje konsument kan se olika på de begrepp och ord som använts för att sammankoppla 

värde med de olika byggstenarna i modellen. Samtidigt behöver det inte vara negativt för 

företagen att de inte, exempelvis, associeras med rätt kärnvärden. I denna studie 

associerades If med pålitlighet av 25 % av respondenterna och Länsförsäkringar med 

Trygghet av 24 %. Dessa begrepp var inga av företagens kärnvärden kopplade till 

varumärkena men är fortfarande ord som är starkt kopplade till något positivt i denna 

bransch samtidigt som det tyder på att kommunikationen inte varit hundraprocentigt precis. 

Problematiken gällande modellen gäller även uppfattningen om den upplevda kvalitén där 

företagen vill poängtera hur bra de är på att hantera skador, alltså i kundens fall själva 

konsumtionen av tjänsten. Forskarna har här gjort ett antagande att eftersom en så liten del 

får chans att utvärdera denna tjänst leder det till ett ”sifferseende” i form av prisjagande. 

Men det är givetvis svårbedömt hur detta skulle förändra sig om alla fick en chans att 

utvärdera tjänsten, även om forskarna här står fast vid deras antagande att fler skulle bli 

lojala varumärkena då de fått en chans att utvärdera kvalitén på tjänsten. 

Kort sagt ligger det faktiska värdet i konsumenternas uppfattning om varumärket och det är 

just den uppfattningen som är svår att kontrollera och mäta gällande de båda teorierna. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel vill forskarna belysa de viktigaste delarna av analysen. Forskarna för i detta 

kapitel en diskutera kring dessa delar och jämför dem med tidigare forskning som i 

slutändan ska resultera i en slutsats. 

 

Forskarna har genom arbetets gång identifierat sig i positivismens anda i och med en hög 

strävan efter objektivitet i deras förhållningsätt till studerat fenomen. Genom en studie av 

den sociala verklighet vi alla lever i, med fokus på två parters förhållningsätt till varandra, 

försäkringsbolagens eftersträvan samt konsumenternas uppfattning, har forskarna genom en 

gap analys identifierat det komplexa samt unika fenomen försäkringsbranschen och deras 

varumärken innebär. Det står tydligt att företagen arbetar hårt med skapandet av ett 

mervärde i sina varumärken, men problematiken uppstår vid själva förmedlingen av detta 

värde till den stora massan, konsumenterna.  

 

Vid analysering av svaren gällande varumärkeskännedom från konsumenterna kan forskarna 

fastslå en stark kongruens mellan kommunikationen från försäkringsbolagen respektive 

konsumenternas uppfattning. De flesta konsumenterna kan utan tvivel peka ut de studerade 

aktörerna på försäkringsmarknaden vilket tyder på ett framgångsrikt skapat värde i 

varumärkena i form av varumärkeskännedom. I både Ifs samt Länsförsäkringars fall hade 

båda bolagen varumärkeskännedom av fler än nio av tio konsumenter, dock hade If trots en 

mindre marknadsandel en marginellt högre kännedom likväl som ”Top-of-Mind”. Detta 

resultat antyder enligt forskarna att If lyckats snäppet bättre att skapa värde i form av 

kännedom trots en mindre marknadsandel. Forskarna anser att de studerade bolagens stora 

marknadsandelar beror på konsumenternas höga varumärkeskännedom vilket är av stor vikt 

för deras inblandning i köpprocessen. Studien konstaterar således att det studerade gapet är 

minimalt angående varumärkeskännedom och parterna i detta fall håller en hög 

samstämmighet då företagens övergripande kommunikation uppenbarligen lett till ett högt 

värde gällande varumärkeskännedom. 

 

Redan tidigt i denna studie konstaterade forskarna att försäkringsbranschen var oerhört 

flyktig i sin natur då branschen likt många andra innehåller en stor mängd prisjagande 

konsumenter. Detta faktum blev tydligt då forskarna undersökte hur företagen arbetade med 

att skapa värde för att utveckla lojala kundrelationer. Försäkringsbranschen är de facto unik i 

sitt slag då tjänsterna som säljs i de flesta fallen aldrig konsumeras. Detta resulterar i en 

svårighet att bedöma slutprodukten, vilket enligt forskarna ökar prisjakten från 
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konsumenterna då de helst inte vill betala dyrt för något de inte riktigt vet något om samt 

inte fått någon chans att utvärdera. Företagen kan tack vare detta med enkelhet locka över 

konkurrenternas kunder genom att erbjuda ett lägre pris eller bättre erbjudande. Forskarna 

har under studiens gång erhållit data från både företagen likväl som konsumenterna som 

konstaterar att erfarenhet från en skada leder till en högre grad av lojalitet från konsument. 

Detta då dessa skadedrabbade kunder blir privilegierade med att slutligen få förbruka 

tjänsten och således på riktig kunna bedöma den. Forskarna kan i de fallen med de 

skadedrabbade lojala kunderna se en god samstämmighet mellan vad företagen förmedlar 

som lojalitetsbyggande och det dessa kunder anser vara av vikt för att stanna som kund, 

exempelvis trygghet, god service, kundfokus samt en bra skadehantering. Dock anser 

forskarna att trots en god kongruens kvarstår problematiken och svårigheterna i att förmedla 

den upplevda kvalitén då majoriteten av kunderna aldrig når punkten där de verkligen får 

förbruka tjänsten. Forskarna menar att det är i dessa områden det finns rum för förbättring 

likväl en högre kongruens, frågan är bara hur detta ska genomföras. 

 

Forskarna upplevde först vid analysen av varumärkesassociationer ett större gap mellan 

företagens eftersträvan samt vad konsumenterna upplevde. Det bolagen vill att deras 

varumärken ska associeras med är kärnvärden såsom;(If) lugn, vi hjälper dig, pålitligt, 

modernt, bra skadehantering samt(Länsförsäkringar) tryggt, lokalt, långsiktig, kundägt. 

Båda bolagen hade en hög svarsfrekvens på alternativet; vet ej, vilket enligt forskarna 

bekräftar en låg nivå av associering till företagens kärnvärden. Dock kunde forskarna 

återigen antyda en högre grad av medvetenhet från konsumenterna gällande If, vilket i sin 

tur påpekar att If lyckats skapa ett marginellt högre värde i sitt varumärke, gällande 

varumärkesassociationer. Detta kan vara ett resultat av att de nått en högre ”Top-of-Mind” 

nivå. Ett annat konstaterande trots de låga värdena gällande associationerna var att forskarna 

kunde se en tydlig förbättring i de äldre kategorierna vilket enligt forskarna kan antyda på en 

högre medvetandegrad hos de med mer erfarenhet, troligtvis på grund av att de har mer att 

försäkra vilket betyder en högre frekvens av kontakt med försäkringsbolagen. Slutligen 

påpekar forskarna det faktum att det inom området varumärkesassociationer finns en tydlig 

potential till förbättring genom att få konsumenterna att uppnå en högre medvetandegrad 

kring vad bolagen verkligen står för och således öka värdet i sina varumärken. 

 

Den riktigt intressanta aspekten i denna studie var huruvida konsumenterna upplevde 

kvalitet och genom både intervjuerna med företagsrepresentanterna samt enkätsvaren, kunde 

forskarna tydligt konstatera svårigheten med att fastställa vad som verkligen kännetecknar 
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kvalitet när tjänsten i det flesta fallen aldrig förbrukas. Företagen har enligt forskarna ingen 

tydlig strategi för att lyfta och frambringa något konkret som speglar kvalitet på 

produkterna. Detta tillsammans med enkätsvaren, vilka även talar för en svårighet att 

urskilja vad som verkligen representerar kvalitet, talar för en större utvecklingspotential 

gällande att skapa värden inom branschen som generellt symboliserar kvalitet. I dagens läge 

ser forskarna tydligt att konsumenterna i stor utsträckning förknippar kvalitet med faktorer 

som är synliga, exempelvis siffror såsom pris och ersättning. Forskarna är mer eller mindre 

övertygade om att utmaningen för försäkringsbranschen ligger i denna fråga. 

 

Tidigare studier diskuterar problematiken kring tjänsteföretag på en hårt konkurrerande 

marknad då varumärket blir en avgörande konkurrensfördel likväl ett sätt att skilja sig från 

mängden. Relationen till kunderna och varumärket blir således avgörande för att kunna 

bygga upp ett förväntat värde på produkterna. Företagen måste för att skapa långsiktiga samt 

lojala relationer till sina kunder bygga upp ett förtroende och värde i sina varumärken. Det 

har även riktats hård kritik mot tjänsteföretagens arbete mot detta ändamål vilket signalerar 

en god utvecklingspotential för branschen.(Morrison & Crane, 2007, Chang, 2006, 

Dall’Olmo Riley & de Chernatony, 2000)  

Forskarnas inställning till det komplexa fenomen försäkringsbranschen och dess varumärken 

innebär, är blandad. Studien har visat att en god kongruens föreligger gällande minst hälften 

av punkterna avgörande för ett varumärkes värde, samtidigt som ett större gap blir tydligt 

kring frågor gällande kvalitet och associationer. Försäkringsbranschens ledande aktörer 

kommunicerar varumärkesbyggande signaler vilka de flesta konsumenter anammar gällande 

varumärkeskännedom samt lojalitet, med en mindre potential till förbättring. Samtidigt som 

den unika tjänstens förmåga att bevisa sina kvalitéer blir sällsynt likväl som företagens 

svårighet med att rota sina kärnvärden i konsumenterna medvetande.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel redogör forskarna för de slutsatser som dragits utifrån analysen samt 

diskussionen i föregående kapitel. Slutsatsen kopplas i detta kapitel samman med studiens 

syfte och frågeställning. 

8.1 Slutsatser 

Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur försäkringsbolag arbetar med att 

skapa värde och förtroende för sina varumärken och sedan jämföra om konsumenterna 

uppfattar dem som företagen eftersträvar. 

 

Den stora delen av hur företagen skapar värde sker via varumärkeskommunikationen med 

konsumenterna i form av marknadsföring och konsumentkontakt vid köptillfällen. Forskarna 

är eniga om att företagen har en bra och i jämförelse med konsumenterna överensstämmande 

syn på hur konsumenterna ser på försäkringar och branschen i helhet, detta som ett resultat 

av den kundfokus de båda företagen har. 

 

Genom stark varumärkeskännedom, som är en nödvändig förutsättning för alla varumärken, 

har båda företagen lyckats skapa värde för sitt varumärke. Här nådde If en högre grad 

kännedom gällande den högsta nivån av kännedom, ”Top-of-Mind”. Gällande 

värdeskapande kring lojalitet är det uppdelat.  

Forskarna har dragit slutsatsen att lojalitetsvärde framförallt skapas med de kunder som 

faktiskt råkat ut för en olycka och använt försäkringen. Samtidigt anser forskarna att 

företagen har svårt att skapa en bred lojalitetsbas på grund av problematiken med att 

utvärdera och få en uppfattning om kvalitén på tjänsten. Detta problem leder till att 

konsumenterna jagar låga priser och höga ersättningar vid skada då de inte kan bygga sig en 

tydlig uppfattning om kvalitén på tjänsten. Via lockerbjudanden och prispressande är det på 

så sätt lätt att locka över konkurrenters kunder vilket minskar lojalitetsvärdet.  

Forskarna insåg under studiens genomförande att det huvudsakliga problemet med att skapa 

värde för varumärkena inom denna unika bransch är den upplevda kvalitén. I och med att en 

stor majoritet av kunderna aldrig får en chans att utvärdera kvalitén på tjänsten blir det 

problematiskt för varumärkena att få tjänsten i sig att utstråla kvalité. Företagen var 

medvetna om problemet och det är här forskarna anser att det finns ett stort utrymme för 

förbättring för att skapa mer värde för varumärket. Från studiens genomförande drog 

forskarna slutsatsen, baserad på kärnvärden och empiri, att Länsförsäkringar vill, och även 

ses av respondenterna, som det traditionella och familjära företaget med lokal närhet som 



Företagsekonomi C   Sid 58 
Ulf Gladh   

Martin Rustas    

det starkast associerade begreppet med varumärket. I If:s fall drog forskarna slutsatsen att 

företaget vill, och ses, som det moderna och nyskapande företaget med ”lugn vi hjälper dig” 

som det starkast associerade begreppet med varumärket. Trots detta var det en stor del av 

respondenterna som inte visste vad de associerade varumärkena med och här finns därför 

utrymme för förbättring i värdeskapandet.  

Efter empiri och analys drog forskarna slutsatsen att det fanns ett gap mellan företagens 

eftersträvan och konsumenternas uppfattning om varumärkena. Detta gap grundar sig, enligt 

forskarna, i problematiken med att förmedla och ge kunderna en tydlig uppfattning om 

kvalitén på tjänsten. Med andra ord, det unika med försäkringsbranschen blir även dess 

svaghet när det gäller varumärkesvärde. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har forskarna utelämnat eller inte tagit i beaktning det uppenbara som även 

sker på marknaden för försäkringar, bankerna gör sakta men säkert intåg och börjar i högre 

frekvens att arbeta med att erbjuda försäkringar inom skadesektorn. Detta är något som den 

svenska befolkningen enligt studiens enkätundersökning inte har någon omfattande vetskap 

kring då endast 22 procent visste att exempelvis Nordea erbjöd försäkringsalternativ. Det 

intressanta skulle således vara i undersökningssyfte att försöka skapa en bild av hur 

marknaden påverkas gällande aspekter såsom varumärkesvärde och kvalité när storbankerna 

som representerar trygghet blir en större del av marknaden. 

 

Vidare kan även frågan kring huruvida den upplevda kvalitén på en komplex tjänst såsom 

försäkringar de facto är. Är det över huvud taget möjligt att öka medvetandet om kvalitén 

innan konsumenten får en chans att utvärdera den.  

  



Företagsekonomi C   Sid 59 
Ulf Gladh   

Martin Rustas    

Källförteckning 

Artiklar och böcker: 
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. New York: The 

Free Press. 

Bordley, R. F. (2001). Integrating Gap Analysis and Utility Theory in Service Research. Journal of Service 

Research, Vol. 3, Num 4, 300-309. 

Boulding, W., Kalra, A., & Staelin, R. (1999). The Quality Double Whammy. Marketing Science, Vol 18, 

Num 4, 463-484. 

Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. 

Campbell, A. (2008). The Power of BRANDING. Canadian Underwriter, okt, 75(10), 16-20. 

Chang, H.-C. (2006). Integrating the Role of Sales Agent into the Branding Model in the insurance 

industry. The Journal of American Academy of Business, Vol. 8 Num 2, mars, 278-285. 

Dall'Olmo Riley, F., & de Chernatony, L. (2000). The Service brand as relationships builder. British 

Journal of Management, Vol 11, 137-150. 

Denscombe, M. (1998). The Good Research Guide - for small-scale social research projects. Buckingham: 

Open University Press. 

Johannessen, A., & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 

Keller, K. L., & Lehman, D. R. (2003). How do brands create value? Marketing Management, maj/juni, 

Vol. 12 issue 3, 26-31. 

Morrison, S., & Crane, F. G. (2007). Building the service brand by creating and managing an emotional 

brand experience. Journal of Brand Management Vol. 14 issue 5, februari, 410-421. 

O'Shaughnessy, J., & Jackson O'Shaughnessy, N. (2003). The Marketing Power of Emotion. Oxford: 

Oxford University Press. 

Statistiska Centralbyrån. (2009). Levnadsrapport 117 - Boende och boendemiljö 2006-2007 sid 74. 

Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 

Tsai, S.-p. (2011). Strategic relationship management and service brand marketing. European Journal of 

Marketing, Vol. 45, Issue 7, 1194-1213. 

 

Elektroniska källor: 
If. (den 08 11 2012). Om oss: Historia. Hämtat från If: 

http://www.if.se/web/se/Om/Fakta/Historik/Pages/default.aspx den 08 11 2012 

Länsförsäkringar. (den 08 11 2012 I). 23 länsförsäkringsbolag i samverkan. Hämtat från Länsföräkringar: 

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/Sidor/default.aspx den 08 11 

2012 

Länsförsäkringar. (den 08 11 2012 II). Historia. Hämtat från Länsförsäkringar: 

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/historia/sidor/default.aspx 

den 08 11 2012 

Svensk Försäkring. (den 30 05 2012 I). Fakta & Statistik: Försäkringsbranschen. Hämtat från Svensk 

Försäkring: http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--Statistik/Forsakringens-roll-i-

samhallet/Undersidor/Forsakringens-ide/ den 11 10 2012 

Svensk Försäkring. (den 04 06 2012 II). Fakta & Statistik: Försäkringsföretagen. Hämtat från Svensk 

Försäkring: http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--Statistik/Forsakringens-roll-i-

samhallet/Undersidor/Forsakringsforetagen1/ den 11 10 2012 

Svensk Försäkring. (2012). Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 - 4e kvartalet 2011 sid 3-19. 

Stockholm: Svensk Försäkring. 

Nationalencyklopedin. (den - - -). Ne.se. Hämtat från http://www.ne.se/f%C3%B6rs%C3%A4kringspremie 

den 11 10 2012 

Transportstyrelsen. (den 05 09 2012). Trafikförsäkring. Hämtat från Transportstyrelsen: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag/fordon/trafikforsakring/ den 11 10 2012 

 

Intervjuer: 
Hellman, M. (den 13 12 2012). Nordisk Marknadschef, IF. (U. Gladh, & M. Rustas, Intervjuare) 

Sverin, N. (den 06 12 2012). Projektledare på kommunikationsavdelningen, Länsförsäkringar AB. (U. 

Gladh, & M. Rustas, Intervjuare) 

 



Företagsekonomi C   Sid 60 
Ulf Gladh   

Martin Rustas    

Bilaga 1 - Matris för intervjufrågor 

Genom denna matris vill forskarna förtydliga hur teorierna och dess begrepp, samt det 

strategiska urvalet är kopplade till intervjufrågorna. 

Teori/begrepp Teoridel Fråga nr: 

Det strategiska urvalet  3 

The brand value chain 

Investering i marknadsföringsprogram 5,6,7,11 

Programkvalitet 4,5,6,7 

Kundernas tankesätt 5,6,7,10,11 

Marknadens villkor 6,10 

Varumärkesvärde 

Varumärkeslojalitet 7,9,10 

Varumärkeskännedom 7,9,10 

Upplevd kvalité 4,11,12 

Varumärkesassociationer 4,5,8,9 

Övriga varumärkestillgångar 12 

 

1. Vad är din roll på företaget? – Med denna fråga vill forskarna säkerställa att 

intervjuobjekten har snarlika roller på företagen. 

2. Hur ser ni på branschen/konkurrensen? – Denna fråga ger forskarna en inblick i hur 

företaget bakom varumärket upplever branschen i dagsläget. 

3. Vad kan ni urskilja för kundgrupper på marknaden(stora kundgrupper)? – Genom 

denna fråga vill forskarna identifiera vilka kundgrupper som företagen ser för att kunna 

applicera dem på det strategiska urvalet.  

4. Vad skiljer er från de andra 3 stora försäkringsföretagen? – Denna fråga ger 

forskarna en inblick i hur företagen ser på deras egen differentiering gentemot de andra. 

5. Beskriv/berätta kort om ert varumärke: Vad står ert varumärke för/vad är viktigt 

för er? – Frågan ger en inblick i vad varumärket står för och vad som är viktigt för 

företagens varumärke. 

6. Hur arbetar ni och i vilka led (i företaget)för att nå det som är viktigt för er? – Hur 

arbetar företagen med varumärket inom organisationen för att skapa värde.  
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7. Hur ser ni på "att synas"? Vill ni synas mycket och i så fall varför, vill ni synas i 

några speciella sammanhang? – För att ge forskarna en inblick i om företaget aktivt 

arbetar för att sprida information om varumärket och vad varumärket står för. 

8. Vad vill ni associeras med? – För att ge forskarna en inblick vilka viktiga nyckelord 

företaget vill att varumärket ska associeras med. 

9. Hur tror ni att ni uppfattas av konsumenterna idag?(utefter det ni vill associeras 

med) – Genom denna fråga vill forskarna ta reda på hur företagen tror att konsumenterna 

uppfattar varumärket idag utefter de nyckelord de vill associeras med. Med andra ord, anser 

de att buskapet nått ut till konsumenterna?  

10. Försäkringar tecknas ju ofta på ett år. Hur arbetar ni för att behålla kunderna och 

skapa lojala kunder? – Denna fråga ger forskarna en inblick i hur företagen arbetar för att 

behålla sina kunder och skapa varumärkesvärde genom lojalitet. Erbjuder företagen något 

speciellt eller arbetar de på något sätt för att behålla kunderna.  

11. Försäkringsbolag säljer ju en tjänst som varken ni eller kunderna egentligen vill 

använda i slutändan(ingen vill ju råka ut för en olycka och behöva använda 

försäkringen). Hur gör ni för att kunderna ska kunna få en uppfattning om kvalité på 

er produkt när den största delen aldrig använder den och på så sätt får en chans att 

utvärdera kvalitén på den? Om vi vänder lite på det, vad är det som får era kunder att 

välja att teckna försäkring hos er, vart tror ni värdet för kunden ligger? Hur får man 

kunderna att betala för en tjänst de förmodligen(och förhoppningsvis) aldrig behöver 

använda? – Just det att de flesta kunderna aldrig får en chans att utvärdera kvalitén på 

produkten är unikt med försäkringsbranschen. Hur arbetar företagen för att ge konsumenter 

en uppfattning om kvalitén på produkten och vad blir viktigt att poängtera. 

12. Finns det några andra varumärkestillgångar som kan ge er en konkurrensfördel? – 

Ger forskarna en inblick i om företagen har eller på andra sätt kan erbjuda konsumenterna 

något som är indirekt kopplat till varumärket för att skapa värde. Och/eller finns det några 

andra tillgångar som kan ge dem en konkurrensfördel. 

13. Är det något ni vill tillägga eller utveckla? – För att ge informanten en möjlighet att 

själva ställa frågor, kommentera eller utveckla eventuell information.  
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Bilaga 2 - Intervju med IF 

Intervju med Mikael Hellman, IF, den 13 december 2012. (Hellman, 2012) 

 

1. Vad är din roll på företaget? 

”Nordisk marknadschef på IF” 

 

2. Hur ser ni på branschen/konkurrensen? 

”IF: det är ju precis så att vi är fyra stora bolag som är och välkända varumärken som alla 

fyra upplevs som trovärdiga försäkringsalternativ. Vi är ju dem som är som nya på 

marknaden utifrån ett varumärkesperspektiv och som ni kanske vet är IF en avknoppning 

från Skandia, ett stort finskt/norsk bolag som lyfte ner sin skadeverksamhet och då bidades 

IF, alltså ett nytt varumärke och de andra försäkringsbolagen har ju 100 årig historia av 

inarbetning och etablering vilket är en utmaning för oss i en pålitlighetsbransch som 

försäkringsbranschen är. Dock är styrkan i vårt varumärke att vi uppfattas som moderna och 

lite smarta och lite mer innovativa än de andra och då gäller det att översätta detta för 

kunderna: vad betyder det här för dig? Så att de är kortfattat där vår varumärkesutmaning 

ligger jämfört med våra konkurrenter. Sedan finns det en likhet mellan IF och Trygg Hansa 

då vi är lite mer storstadsbolag med en del tjänstemän som kunder.” 

 

3. Vad kan ni urskilja för kundgrupper på marknaden(stora kundgrupper)? 

”Grovt sett så är det ju alla som är i målgruppen och det är ju några få saker som är speciellt 

med försäkringsbolag och det är ju att vi inte ser lika positivt på alla kunder, vi risk-

selekterar våra kunder vissa är mer välkomna än andra och vi kan sätta bättre pris på vissa 

kunder än andra för vissa kunder har exempelvis sönder mer saker. Sen så är det så att vi på 

IF, vi ligger inte bäst till vad gäller priser. Som exempelvis en kille i er ålder (23-26 

forskarnas anmärkning) som precis köpt en Porsche, förmodligen får han bättre pris någon 

annanstans så att det är ungefär där, vi tänker målgrupp utifrån ett lönsamhetsperspektiv och 

risk.  

Om man skulle dela kundgrupperna så är det schablonmässigt familjer med trygga liv som 

har fler saker att försäkra som är de bästa kunderna, som reser lite grann och kanske har en 

liten stuga, en bil eller två kanske en hund och ett tryggt familjeliv i förorten. Det är de som 

är kärngruppen. Vi har även en ganska stor gammal kundgrupp eller kundstock i IF och det 

är för att vi är ganska starka på nybilsförsäkring på IF och snittåldern på dem som köper ny 

bil i Sverige är 52 år så det är därifrån och uppåt som vår huvudgrupp ligger. Det är inte bara 

varumärket If som är If utan i Sverige äger vi också Volvia samt andra bilförsäkringar så att 
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exempelvis när du köper en ny Ford blir du erbjuden en försäkring hos If som kallas för en 

Fordförsäkring men då är du oftast inte medveten om att du samtidigt blir kund hos If och 

sen så ringer vi till den här kunden och säger att nu när ni du har en Fordförsäkring hos oss 

så erbjuder vi också en hemförsäkring så säljer vi upp på dem och det är den typiska 

kundvägen in till oss via bilåterförsäljare eller det är den vanligaste just nu.”  

 

4. Vad skiljer er från de andra tre stora försäkringsbolagen? 

”Man får nästan titta på bolagen en och en om vi jämför med Länsförsäkringar så är den 

största skillnaden distributionsmodellen, LF (Länsförsäkringar, forskarnas anmärkning) har 

väldigt mycket lokala kontor medan vi fokuserar på telefon och internet så utifrån ett 

kundkontaktperspektiv så kör vi på mer telefon och internet. Sen så har ju Länsförsäkringar 

den här lokala förankringen med ett bolag per län medan vi är en nordisk organisation med 

starka landsorganisationer under sig och utifrån ett kundperspektiv varför man ska välja oss 

framför Länsförsäkringar, det är ju för att vår största styrka är att vi är väldigt bra på 

skadehantering. Dock kan vi ju inte säga att vi i varje given situation är bättre men rent 

generellt så får vi väldigt bra betyg i vår skadehantering och det är det vi försöker lyfta fram 

i vår kommunikation vilket är kärnan i vår leverans, det vi är bäst på. Sen så har vi ju olika 

erbjudanden som man får jämföra en och en med i ärlighetens namn så är de fyra stora 

bolagen bra allihop och det som skiljer produktinnehåll i service och så, det är på ganska 

liten nivå vilket gör det svårt att differentiera sig och ett av våra starkaste sätt att 

differentiera oss är i vår kommunikation så att vi är mer kundorienterade. Sedan om det de 

facto är sant, det vet man inte men det är den bilden vi försöker uppnå. Det är ju inte några 

lögner vi sprider men det ligger ju i naturen med marknadsföring att försköna bilden av ett 

varumärke.” 

 

5. Beskriv/berätta kort om ert varumärke: Vad står ert varumärke för/vad är viktigt 

för er? 

”Vi står för att vara moderna, innovativa och smarta och det som vi skulle vilja addera eller 

ha mer av det är pålitlighet och sådana aspekter. Dock upplever vi att det som har hänt de 

senaste åren i våra mätningar av vad som är viktigt så har det ju faktiskt utvecklats från att 

vara pålitlighet till mer smidighet i kundkontakten som blir viktigt, enkelheten och att det är 

smärtfritt då kunden inte har mycket tid at lägga på försäkringar. Man vill att relationen ska 

vara smidig, det är i viss mån ett paradigmskifte som passar oss då vi uppfattas som ett 

modernare försäkringsbolag. Vi har på så sätt en bättre förutsättning att bygga oss en 

position som det lite smidigare försäkringsbolaget. De kärnvärden som varit med oss ända 
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sen If blev till är pålitliga, engagerade, nyskapande samt enkla att nå och förstå. Skulle jag 

välja fyra nya kärnvärden idag så skulle det förmodligen vara i princip de samma men 

kanske skulle jag formulera om lite. Det som har hänt är att kärnvärdet, att vi är enkla att nå 

och förstå, har blivit viktigare och kanske ännu viktigare, pålitligheten. Det är dessa punkter 

folk vill ha ut av ett försäkringsbolag förutom nyskapande som vi själva har lagt till. När vi 

satte upp dessa kärnvärden för många år så tänkte vi att om vi lyckas differentiera oss på tre 

av punkterna så kommer vi även att uppfattas som nyskapande å andra sidan så behöver vi 

ligga på tårna hela tiden och skapa nya tjänster/produkter hela tiden som passar kunden, inte 

minst vad gäller internet och där vi har vår stora utvecklingspotential idag. Exempelvis har 

vi lanserat en hel del nya köpprocesser på internet vilka är de stora nya ändringarna som 

skett. Vi har en sajt som kallas för sanningslinjen.se där vi låter kunder prata med andra 

kunder, där kan de diskutera hur det är att vara kund hos IF. Det finns alltså många sätt att 

vara nyskapande utan att förändra grundprodukten, det är som en paketering av 

kommunikationen. Man kan i distributions samt serviceledet alltid förändra och förbättra.” 

 

6. Hur arbetar ni och i vilka led(i företaget) för att nå det som är viktigt för er? 

”Min avdelning har ju turen att ha huvudansvaret för varumärket men på senare år cirka tre-

fyra år tillbaka så jobbas det väldigt mycket kring begreppet ”lugn vi hjälper dig” inom 

organisationen, som ett servicelöfte i våra kundkontakter och vi har väldigt uttalade och 

viktiga målsättningar kring kundnöjdhet/service och i ett tjänsteföretag är det ju 

människorna och kundkontakten som bygger varumärket mest starkt. Man kan ju säga vad 

som helst i reklam men har du inte en bra upplevelse när du är i direktkontakt så fallerar ju 

det helt och hållet på samma sätt som det kan förstärkas tio gånger om ifall du blir positivt 

överraskad. Av de som vi har efter en skada så är 90 procent nöjda och kunderna ger oss 

oftast en fyra eller femma i vår utvärdering och det som vi känner är en lite onyttjad 

potential är hur vi får de här 90 procenten att prata mer om hur nöjda de är. Sanningslinjen 

är ju en del av det arbetet men som man brukar säga så brukar en nöjd kund berätta det till i 

snitt 5 personer medan en missnöjd kund sprider det till i snitt 10 personer. Det gör ju då att 

bolagen har en bild av sig att folk är missnöjda och att det är svårt att få ersättning efter en 

skada men i själva verket är det 10 mot 1 åt andra hållet att väldigt många är väldigt nöjda. 

Det är en paradox.” 

 

7. Hur ser ni på ”att synas”? Vill ni synas mycket och i så fall varför? I några 

speciella sammanhang? 
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”Som jag sa tidigare så är vi fortfarande ett ganska ungt varumärke så det fortsatt viktigt för 

oss att exponeras och synas för om vi inte gör det är det så tappar vi kännedom från kund. 

Vad gäller sammanhang så jobbar vi väldigt lite med sponsring som varumärkesbyggnad för 

vi har sett att det inte är det mest effektiva sättet, det effektivaste samt bästa sättet att synas 

och få utväxling för det är tv reklam och sen så använder vi andra medier för att komplettera 

det men våra huvudmedia är tv. Vidare så har även det tappat effektivitet eftersom folk 

kollar mer fragmenterat på tv, men det är fortfarande så att man får mest för pengarna och 

folk kommer ihåg dig när du går på tv.” 

 

8. Vad vill ni associeras med? 

”De fyra orden från tidigare (pålitlighet, engagemang, nyskapande, enkelt att nå och förstå) 

är grunden men sen så har vi även ett begrepp som vi kallar ”den sympatiske specialisten” 

som vi anser är vår attityd med det menar vi att vi å ena sidan är specialister på 

skadeförsäkringar, det är vår kärna och att vi är sympatiska kundspecialister, humanistiska 

så för mig är det ett ganska talande begrepp lite som yin och yang, det hårda och det mjuka. 

Det mjuka är då att vi är väldigt tekniska. Sen så har vi ” lugn vi hjälper dig” som vi kallar 

vårt kundlöfte, vår payoff som vi skriver med i all vår kommunikation. Slutligen så är det 

här med skadehantering som är det rationella, ”skadehantering som det borde vara” som vi 

brukar säga. Det är det rationella skälet till att man som kund ska välja IF.  

Vår stora kommunikativa utmaning är på grund av att försäkringar är så speciella då man 

endast eventuellt råkar ut för en skada och då endast behöver nyttja tjänsten, det är att 

försöka överföra värdet i vår tjänst till själva köptillfället. Försöka skapa ett lugn hos 

konsumenten, att denne känner att om olyckan väl är framme så blir det bra hanterat. Det är 

som sagt den stora utmaningen eftersom när det gäller försäkringar så tänker man: jag borde 

ha en försäkring, vilka verkar bra, vilka verkar billigast och så köper man de.” 

 

9. Hur tror ni att ni uppfattas av konsumenterna idag?( utefter det ni vill associeras 

med?) 

”Vi har precis gjort en undersökning och vi kan väl säga som så att om vi tar våra fyra 

kärnvärden så sticker vi ut på det nyskapande att vi är moderna och innovativa. Men på de 

andra tre så sticker vi inte ut jämfört med våra konkurrenter. Vi ligger till och med efter dem 

på ett flertal parametrar, dock inte långt efter men det är fortfarande små skillnader mellan 

bolagen.” 
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10. Försäkringar tecknas ofta på ett år. Hur arbetar ni för att behålla kunderna och 

skapa lojala kunder? 

”Våra försäkringar tecknas om på nytt varje år såvida man inte säger till och det är en 

prenumerationsfråga, det bästa för oss är ju om kunderna har autogiro då vi ser en större 

lojalitet bland dem som har autogiro för då värderar man inte på samma sätt som när man 

ska betala en räkning. Men det är ju mer tekniskt sådant.  

Vi jobbar ju med kundnöjdhet på alla parametrar och förbättra oss servicemässigt, att vi 

kommunicerar att vi är duktiga på skadehanteringar så att det här skadehanteringsbudskapet 

verkligen når kunden, eftersom många kunder inte har en skada på ett år och därför hela 

tiden behöver bli påminda att den dagen det verkligen inträffar något så har dem gjort ett bra 

val när de valt IF.” 

 

11. Försäkringsbolag säljer en tjänst som varken ni eller kunderna egentligen vill 

använda i slutändan(ingen vill råka ut för en olycka och behöva använda 

försäkringen). Hur gör ni för att kunderna ska få en uppfattning om kvalité på er 

produkt när den största delen aldrig använder den och på så sätt inte får en chans 

att utvärdera kvalitén på den? 

”Många försäkringsbolag pratar ju om det här om skadan och försöker göra det på ett sätt 

som inte är allt för mycket skräckpropaganda, ett annat sätt är ju att prata om innehåll i 

produkten eller bara pris, exempelvis: vår produkt innehåller mer. Det är en sorts omväg till 

att prata skadehantering, vad man egentligen betalar för. 

Köpbeslutet kännetecknas ju mycket kring osäkerhet och ett sätt att minska denna osäkerhet 

är att välja baserat på varumärke, att varumärket ger dig som kund en sorts trygghet. 

Exempelvis att man köper hellre en bilförsäkring från If istället för ett bolag som jag aldrig 

har hört talas om oavsett om det okända bolaget har en hälften så dyr kostnad. Ett annat sätt 

är att köpa försäkring via någon som jag litar på att jag köper det bolag som exempelvis min 

fackförening eller liknande rekommenderar. Vi har precis inlett ett nytt samarbete med 

Nordea genom att låta banken sälja försäkringar i samband med att folk tecknar huslån och 

liknande. Jag brukar prata om det här med ”köpmodus” att folk väldigt sällan är i 

”köpmodus” för försäkringar och när du väl är det är ju när du precis har köpt något eller att 

du vill byta ditt existerande bolag vilket oftast beror på att du just nu har ett för högt pris 

eller är missnöjd med en skadehantering. Dem här två grupperna dem är ganska små och det 

är väldigt vårt att förflytta den stora massan in i detta ”köpmodus”. Frågan är varför ska 

kunden gå runt och tänka på försäkring när de inte precis köpt något nytt eller just nu är 

missnöjda med en skada.” 
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12. Finns det några andra varumärkestillgångar som kan ge er en konkurrensfördel? 

”Det är ju svårt att uttala sig generellt för vi finns ju i så många olika länder, med olika 

affärsområden och målgrupper vilket gör att det inte finns några som är generellt sanna för 

If. Men det största som är sant är det faktum som ni är inne på att vi är störst på nordisk 

basis och det gör ju att vi hanterar flest skador på ett år, vi hanterar 1.4 miljoner skador per 

år och det är en skada per sekund. Det faktumet gör att vi har varit med om varje situation 

tusen gånger, det gör att ingenting är konstigt för oss och det gör att vi kan det här bättre än 

någon annan tack vare erfarenhet och utveckling. Spegelbilden mot detta kan ju vara 

nackdelen att vara stora då kunden kan känna sig liten så det gäller att kommunicera det 

positiva med att vara stora. Exempelvis är det bra för företag att ha en stor stabil partner i 

form av ett försäkringsbolag som kan hantera väldigt stora skador.” 

 

13. Är det något ni vill tillägga eller utveckla? 

”Jag vill gärna se uppsatsen innan den publiceras.”  
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Bilaga 3 – Intervju med Länsförsäkringar AB 

Mailintervju med Niklas Sverin, Länsförsäkringar AB, den 6 december 2012. (Sverin, 2012) 

 

1. Vad är din roll på företaget? 

”Projektledare på Kommunikationsavdelningen på Länsförsäkringar AB, som är ett 

servicebolag som ägs av de 23 länsförsäkringsbolagen runt om i landet. Vi här på 

Länsförsäkringar AB har inga kunder, det har de 23 bolagen.” 

  

2.  Hur ser ni på branschen/konkurrensen? 

”Konkurrensen inom försäkringsbranschen blir allt hårdare, framför allt när bankerna 

breddat sin verksamhet till att även sälja försäkringar. Länsförsäkringar är inte bara ett 

försäkringsbolag utan erbjuder även bank, pension och fastighetsförmedling.” 

 

3. Vad kan ni urskilja för kundgrupper på marknaden(stora kundgrupper)? 

”Vår målgrupp är bostadsägare och inom privatsegmentet är bostadsägarna en mycket stor 

kundgrupp. Inom företagssegmentet vänder vi oss primärt till företag med 0-9 anställda. 

Precis som inom privatsegmentet har vi här mycket stora marknadsandelar.”  

  

4. Vad skiljer er från de andra 3 stora försäkringsföretagen? 

”Länsförsäkringar finns nära sina kunder. Med 23 självständiga bolag runt om i landet finns 

kunskapen och beslutskraften alltid nära kunden. Länsförsäkringar är också kundägda, 

genom att kunderna i de lokala länsförsäkringsbolagen också är ägare. Detta innebär att 

Länsförsäkringar inte har några andra intressen att ta hänsyn till än kunderna. Alltså ett 

hundraprocentigt kundfokus. Det innebär också att överskott i det lokala bolagets 

verksamhet inte delas ut till externa aktieägare, utan betalas tillbaka till kunderna i form av 

återbäring.” 

  

5. Beskriv/berätta kort om ert varumärke: Vad står ert varumärke för/vad är viktigt 

för er? 

”Länsförsäkringar står för trygghet, långsiktighet, lokal närhet och alla de värden den 

kundägda bolagsformen ger, i form av kundfokus etc. 

Varumärket är historiskt mer förknippat med försäkring än med bank, men vi arbetar aktivt 

för att få mer balans mellan de båda benen.” 
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6. Hur arbetar ni och i vilka led för att nå det som är viktigt för er? 

”Vi möter huvudsakligen våra kunder lokalt i de 23 länsförsäkringsbolagen. Detta stöttar vi 

bland annat med bolagsgemensam varumärkeskommunikation.  Den grafiska profilen är 

gemensam för hela bolagsgruppen men vilka produkter man väljer att marknadsföra skiljer 

sig åt mellan länsförsäkringsbolagen (men naturligtvis är boende- och bilförsäkringar viktiga 

områden).” 

  

7. Hur ser ni på ”att synas”? Vill ni synas mycket och i så fall varför? I några 

speciella sammanhang? 

”Självklart måste vi synas för att finnas kvar i svenska folkets medvetande.  Eftersom vi 

även erbjuder banktjänster vill vi synas i ”banksammanhang” exempelvis uttala oss i media 

om privatekonomi. Lokalt satsar många länsförsäkringsbolag på ”att synas” genom bland 

annat nattvandringar och utrusta bygden med hjärtdefibrilatorer. Den bästa skada är den som 

aldrig inträffar. Därför lägger vi stort fokus på att förebygga skador och arbetar mycket med 

både skadeförebyggande pressmeddelanden och lokalt arbete för att förhindra olyckor.” 

   

8. Vad vill ni associeras med? 

”Trygghet, långsiktighet, lokalt och kundägt.” 

  

9. Hur tror ni att ni uppfattas av konsumenterna idag?( utefter det ni vill associeras 

med?) 

”I SKIs årliga undersökning över de mest nöjda kunderna ligger Länsförsäkringar i topp 

sedan många år tillbaka, inom bank, pension och fastighetsförmedling. I år var det sjätte året 

vi hade det mest nöjda bankkunder, och åttonde året i rad vad gäller de mest nöjda 

bolånekunderna. I NBAs (Nordic Brand Academys) senaste mätning Anseendebarometern 

har Länsförsäkringar det högsta anseendet – och ökar – bland Sveriges finansiella företag. 

Mätningen bygger på att man är positivt inställd till företaget, litar på företaget samt 

beundrar/respekterar företaget. De faktorer som bygger anseende är hög kvalitet på 

produkter och tjänster, kan möta kundens behov, ger värde för pengarna och bedriver affärer 

på ett rättvist sätt. Vår önskan om att uppfattas som trygga, långsiktiga och kundfokuserad 

där därmed (just nu) anses uppfylld.  

Dock har vi en önskan om uppfattas inte bara som ett försäkringsbolag utan även som en 

bank. Här gör vi sedan flera år ett förflyttningsarbete men vi har en bit kvar tills att vi av 

gemene man uppfattas som en bank.” 

  



Företagsekonomi C   Sid 70 
Ulf Gladh   

Martin Rustas    

10. Försäkringar tecknas ju ofta på ett år. Hur arbetar ni för att behålla kunderna och 

skapa lojala kunder? 

”Här skiljer sig arbetet åt mellan de 23 länsförsäkringsbolagen. Vissa gör mer andra mindre. 

Men det alla gör är att de erbjuder rabatter för de kunder som samlar fler tjänster hos dem. 

Detta för att skapa lojalitet.” 

  

11. Försäkringsbolag säljer en tjänst som varken ni eller kunderna egentligen vill 

använda i slutändan(ingen vill råka ut för en olycka och behöva använda 

försäkringen). Hur gör ni för att kunderna ska få en uppfattning om kvalité på er 

produkt när den största delen aldrig använder den och på så sätt inte får en chans 

att utvärdera kvalitén på den?  

”Bra fråga! Vad vi vet är att de kunder som ”tvingats använda försäkringen” (de som 

drabbats av en skada) generellt är mer nöjda kunder än de som inte gjort det. Oberoende av 

vilket försäkringsbolag man väljer, så finns i Sverige en mycket hög penetration av 

försäkringar. Tycka vad man vill om försäkringsbolag, men de allra flesta väljer att försäkra 

de saker man gillar och är rädd om. Hos oss på Länsförsäkringar så vet vi att det lokala är ett 

mycket starkt argument. Många av våra kunder väljer oss för att vi inte är ett anonymt 020-

nummer, utan vi finns och lever där kunderna lever.” 

 

12. Finns det några andra varumärkestillgångar som kan ge er en konkurrensfördel? 

”Vi är ett av Sveriges absolut mest kända varumärken och till skillnad från många andra 

aktörer så ökar tilliten till vårt varumärke när det ekonomiska läget hårdnar. Att vi har egen 

fastighetsförmedling (Sveriges tredje störta mäklare) skapar många kundmöten där vi kan 

erbjuda allt från lånelöfte och bolån till försäkring och placering av en eventuell vinst. De 23 

lokala länsförsäkringsbolagen äger tillsammans servicebolaget Länsförsäkringar AB som 

skapar skalekonomi genom bolagsgemensam utveckling och service.” 

 

13. Är det något ni vill tillägga eller utveckla? 

”Vi är nyfikna på att få se uppsatsen innan ni går upp!”  
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Bilaga 4 – Matris för enkätfrågor 

Genom denna matris vill forskarna förtydliga hur teorierna och dess begrepp, samt det 

strategiska urvalet är kopplade till enkätfrågorna. 

Teori/begrepp Teoridel Fråga nr: 

Det strategiska urvalet  2, (3) 

Varumärkesvärde 

Varumärkeslojalitet 7, 8, 9 

Varumärkeskännedom 1, 4, 10 

Upplevd kvalité 
4, 5, 6, 8, 9, 

11, 12 

Varumärkesassociationer 1,11, 12 

Övriga varumärkestillgångar 4, 9, 11, 12 

 

1. Vilket är det första företag du tänker på när du hör försäkringar? – För att se vilket 

företag respondenterna har som ”Top-of-Mind”. 

2. Din ålder? – För att kunna dela in respondenterna i det strategiska urvalet. 

3. Kön? – Ingen direkt koppling till teorierna men frågan kan bli aktuell om empirin visar 

skillnader mellan könen. 

4. Vad är viktigt för dig vid val av försäkringsbolag? – Genom denna fråga hoppas 

forskarna kunna urskilja vad som är viktigt för att försäkringsbolagen ska vara en del av 

beaktningen i köpprocessen. 

5. Vad är viktigt för dig vid köp av försäkring? – Denna fråga ger forskarna en inblick i 

vad konsumenter ser som en ”anledning-att-köpa” när det gäller försäkringar. 

6. Efter vad bedömer du kvalitén på en försäkring? – Hur bedömer konsumenterna 

kvalitén på produkten, vad blir viktigt om man inte har tidigare erfarenhet av att behöva 

använda en försäkring. 

7. Har du bytt försäkringsbolag de senaste 3 åren? – För att kunna se hur stor del av 

respondenterna som är lojala mot företagen. Anledningen till att forskarna valt en tidsram på 

tre år är för att då krävs det tre köp av samma vara och forskarna anser att det ses som lojalt. 

Detta då försäkringar är en tjänst som vanligen tecknas en gång per år, med andra ord har 

kunden valt samma företag i tre år samtidigt som denne valt bort konkurrerande företag. 

8. Varför har du bytt försäkringsbolag? – Genom denna fråga hoppas forskarna kunna se 

varför kunderna bytt försäkringsbolag vilket i sin tur inte leder till lojalitet och där det finns 

utrymme för förbättring av varumärket. 
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9. Varför har du INTE bytt försäkringsbolag? – Denna fråga ger forskarna en inblick i 

vad företagen gjort bra för att skapa lojalitet och på så sätt kunna behålla kunderna 

10. Vilka av dessa företag vet du är verksamma inom försäkringsbranschen? – För att 

se hur uppdaterade konsumenterna är när det gäller försäkringsbranschen och dess företag i 

och med bankernas intåg på marknaden samt för att se om de faktiskt känner till de 

studerade objekten. Alla alternativen erbjuder försäkringar. 

11. Vad associerar du med IF? – Denna fråga ger en tydlig bild av vad konsumenterna 

förknippar med företaget och ger forskarna en möjlighet att jämföra vad företagen vill att 

deras varumärken skall associeras med. 

12. Vad associerar du med Länsförsäkringar? – Denna fråga ger en tydlig bild av vad 

konsumenterna förknippar med företaget och ger forskarna en möjlighet att jämföra vad 

företagen vill att deras varumärken skall associeras med.  
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Bilaga 5 – Enkäten 

1. Vilket är det första företag du tänker på när du hör försäkringar?* 

 
 
2. Din ålder * 

  18-32 

  33-51 

  52+ 
 
3. Kön * 

  Man 

  Kvinna 
 
4. Vad är viktigt för dig vid val av försäkringsbolag?* 
Kryssa för 1-3 svar beroende på vad som stämmer bäst in på dig. 

  Pris 

  Lättillgängligt(lätt att kontakta) 

  Möjlighet att samla fler tjänster under ett tak (ex. bank, pension samt försäkring) 

  Trygghet 

  Pålitlighet 

  Rekommendationer 

  Service 

  Tidigare erfarenhet 

  Vet ej 

 Övrigt:  
 
5. Vad är viktigt för dig vid köp av försäkring?* 
Kryssa för 1-3 svar beroende på vad som stämmer bäst in på dig. 

  Ett varumärke som du känner igen som står bakom försäkringen 

  Pris 

  Kundbemötande 

  Trygghet 

  Innehåll 

  Rekommendationer 

  Service 

  Tidigare erfarenhet 

  Ersättning vid ev. skada 

  Hantering av ev. skada 

  Tillgänglighet 

 Övrigt:  



Företagsekonomi C   Sid 74 
Ulf Gladh   

Martin Rustas    

6. Efter vad bedömer du kvalitén på en försäkring?* 
När du köper en produkt så är produkten kopplad till en grad av upplevd kvalité. Denna upplevda 
kvalité bygger bland annat på erfarenhet av tidigare användning och din inställning till 
varumärket. Exempelvis när du köper en Coca-Cola så vet du redan innan köpet vad burken 
innehåller, hur den ser ut och vad den kommer smaka pga att du har tidigare erfarenhet av att 
dricka en. De flesta som köper en försäkring behöver aldrig använda försäkringen och har därför 
ingen tidigare erfarenhet av produkten. Det vi nu undrar är vad det är som blir viktigt vid köpet när 
du kanske inte har någon tidigare erfarenhet av produkten. Kryssa för 1-4 svar beroende på vad 
som stämmer bäst in på dig. 
 

  Pris 

  Rekommendationer 

  Service 

  Innehåll 

  Ersättning vid ev. skada 

  Hantering av ev. skada 

  Trygghet 

  Tidigare erfarenhet av liknande försäkring 

  Ett varumärke som du känner igen som står bakom försäkringen 

 Övrigt:  
 
7. Har du bytt försäkringsbolag de senaste 3 åren? * 

  Ja - om ja svara på fråga 8 och gå sedan vidare till fråga 10 

  Nej - om nej, hoppa över fråga 8, svara på fråga 9 och gå sedan vidare 
 
8. Varför har du bytt försäkringsbolag? 
Kryssa för 1-3 svar beroende på vad som stämmer bäst in på dig. 
 

  Inte nöjd med hur en skada hanterats 

  Inte nöjd med priset 

  Inte nöjd med servicen 

  Inte nöjd med ersättningen vid en skada 

  Erbjudande från annat företag 

  Svårt att få kontakt med företag 

  Inte känts tryggt 

  Rekommendationer 

  Vet ej 

 Övrigt:  
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9. Varför har du INTE bytt försäkringsbolag? 
Kryssa för 1-3 svar beroende på vad som stämmer bäst in på dig. 
 

  Nöjd med hur en skada hanterats 

  Nöjd med priset 

  Nöjd med servicen 

  Nöjd med ersättningen vid en skada 

  Möjlighet att samla flera tjänster under samma tak 

  Enkelt att få kontakt med företaget 

  Känns tryggt 

  Rekommendationer 

  Erbjudande från befintligt företag 

  Inte haft tid/ork att sätta mig in i bytesprocessen 

  Autogiro 

  Vet ej 

 Övrigt:  
  
10. Vilka av dessa företag vet du är verksamma inom försäkringsbranschen? * 
 

  TryggHansa 

  Länsförsäkringar 

  SEB 

  Nordea 

  IF 

  Ikano 

  Folksam 

  Vet ej  
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11. Vad associerar du med IF? * 
Kryssa för 1-4 svar beroende på vad som stämmer bäst in på dig. 

  Modernt 

  Pålitligt 

  Lokalt 

  Tryggt 

  Omodernt 

  Inte så bra skadehantering 

  Dyrt 

  Långsiktigt 

  Bra skadehantering 

  Kundägt 

  Billigt 

  Opålitligt 

  Otryggt 

  Lugn vi hjälper dig 

  Vet ej 

 Övrigt:  
 
12. Vad associerar du med Länsförsäkringar?* 
Kryssa för 1-4 svar beroende på vad som stämmer bäst in på dig. 

  Modernt 

  Pålitligt 

  Lokalt 

  Tryggt 

  Omodernt 

  Inte så bra skadehantering 

  Dyrt 

  Långsiktigt 

  Bra skadehantering 

  Kundägt 

  Billigt 

  Opålitligt 

  Otryggt 

  Lugn vi hjälper dig 

  Vet ej 

 Övrigt:   
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Bilaga 6 - Sammanställning av enkätsvar 

1. Vilket är det första företag du tänker på när du hör försäkringar? 

 Folksam 22 

      If 35 

      Länsförsäkringar 11 

      Trygg hansa 17 

      Annat företag 14 

      

         2. Din ålder 

 
3. Kön 

     18-32 33 

 

Man 61 

    33-51 33 

 

Kvinna 38 

    52+ 33 

       

         4. Vad är viktigt för dig vid val av försäkringsbolag? 

   Pris 

       

67 

Lättillgängligt(lätt att 

kontakta) 

     

33 

Möjlighet att samla fler tjänster under ett tak (ex. bank, pension samt 

försäkring) 25 

Trygghet 

       

31 

Pålitlighet 

       

44 

Rekommendationer 

      

22 

Service 

       

36 

Tidigare erfarenhet 

      

18 

Vet ej 

       

0 

Övrigt 

       

3 

         5. Vad är viktigt för dig vid köp av 

försäkring? 

    Ett varumärke som du känner igen som står bakom försäkringen 38 

 Pris 

      

59 

 Kundbemötande 

     

26 

 Trygghet 

      

34 

 Innehåll 

      

26 

 Rekommendationer 

     

16 

 Service 

      

23 

 Tidigare erfarenhet 

     

15 

 Ersättning vid ev. skada 

    

26 

 Hantering av ev. skada 

    

22 

 Tillgänglighet 

     

2 

 Övrigt 

      

1 

 

         6. Efter vad bedömer du kvalitén på en försäkring? 

   Pris 

      

59 

 Rekommendationer 

     

35 
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Service 

      

35 

 Innehåll 

      

40 

 Ersättning vid ev. skada 

    

50 

 Hantering av ev. skada 

    

32 

 Trygghet 

      

28 

 Tidigare erfarenhet av liknande försäkring 

   

14 

 Ett varumärke som du känner igen som står bakom försäkringen 19 

 Övrigt 

      

1 

 

         7. Har du bytt försäkringsbolag de senaste 3 åren? 

   Ja 45 

       Nej 54 

       

         8. Varför har du bytt försäkringsbolag? 

    Inte nöjd med hur en skada hanterats 

 

4 

   Inte nöjd med priset 

   

21 

   Inte nöjd med servicen 

  

6 

   Inte nöjd med ersättningen vid en skada 

 

3 

   Erbjudande från annat företag 

  

24 

   Svårt att få kontakt med företag 

 

0 

   Inte känts tryggt 

   

0 

   Rekommendationer 

   

4 

   Vet ej 

    

0 

   Övrigt 

    

6 

   

         9. Varför har du INTE bytt försäkringsbolag? 

    Nöjd med huren skada hanterats 

 

16 

   Nöjd med priset 

   

13 

   Nöjd med servicen 

   

18 

   Nöjd med ersättning vid en skada 

 

9 

   Möjlighet att samla flera tjänster under samma 

tak 11 

   Enkelt att få kontakt med företaget 

 

3 

   Känns tryggt 

   

21 

   Rekommendationer 

   

9 

   Erbjudande från befintligt företag 

 

1 

   Inte haft tid/ork att sätta mig in i bytesprocessen 17 

   Autogiro 

    

1 

   Vet ej 

    

4 

   Övrigt 

    

2 

   

         10. Vilka av dessa företag vet du är verksamma inom 

försäkringsbranschen 

 Trygg hansa 97 

      Länsförsäkringar 91 

      SEB 

 

18 

      Nordea 

 

22 
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If 

 

93 

      Ikano 

 

17 

      Folksam 

 

94 

      Vet ej 

 

1 

      

         11. Vad associerar du med IF?  

     Modernt 

  

27 

     Pålitligt 

  

26 

     Lokalt 

  

5 

     Tryggt 

  

25 

     Omodernt 

 

3 

     Inte så bra skadehantering 1 

     Dyrt 

  

21 

     Långsiktigt 

 

5 

     Bra skadehantering 

 

16 

     Kundägt 

  

2 

     Billigt 

  

3 

     Opålitligt 

  

2 

     Otryggt 

  

1 

     Lugn vi hjälper dig 

 

36 

     Vet ej 

  

28 

     Övrigt 

  

1 

     

         12. Vad associerar du med Länsförsäkringar? 

    Modernt 

  

9 

     Pålitligt 

  

24 

     Lokalt 

  

25 

     Tryggt 

  

20 

     Omodernt 

 

7 

     Inte så bra skadehantering 1 

     Dyrt 

  

5 

     Långsiktigt 

 

9 

     Bra skadehantering 

 

11 

     Kundägt 

  

8 

     Billigt 

  

9 

     Opålitligt 

  

1 

     Otryggt 

  

0 

     Lugn vi hjälper dig 

 

1 

     Vet ej 

  

41 

     Övrigt 

  

5 

      


